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 الدرس الثال  ن

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب 
 العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو.

ِنِا[، ا  رٌو من  روو شر  ]فهق ْْ ِنِا في اْخِتصاِر اْلُم ْْ شري حمزاُد اْلُمْستََ
ا  ص   أيها-الكالم عن ك اب )ال ي (، وك اب )ال ي ( يف  ه بإهن اهلل في

من اأبصاب امله ة جواا يف الفقه، وتعُلم أحكام ال ي  مما حي ال اليه كين  -الكرام
فقه ال ي ، وفقه املعامالت  ار من فقه احمسان، ومن املؤآف يف  قا اليمان أن 

  ا ة اخلا ة.

ال أقصح عصام الناو، بين جتو أن كلياا من طل ة العلم، بين ح   ،ف هو أن
من املش  لني بالفقه جتو أن عنوه لعفاا  ا راا يف مساحلين ال يصي، ويف مساحلين 

الت يف  ماملعامالت، م  أحمه ي عامين بال ي  والشرال وا جار  وغي هل  من املعا
 كين يصم وليلة.

وأحما لص آألد اهللالرين ا ن  ين منكم أحو مل ي عامين اليصم بأل معاملة 
مالية  ما اآ طاي أحو منكم أن يقصح أحما، كلكم ال بو لإلحمسان أن ي عامين يف  
كين يصم  مبعاملة مالية هلا ارت اط بأبصاب املعامالت، ف ار ا يش ل، تار ا ي ي ، تار  

يسو  فاتصر  ااصاح، ومر  ين ف  بصقف  من اأوقاف، وأحكام  ، مر أء بنيين
 الصقف ُتقكر يف أبصاب املعامالت، وتار ا يق يُن  ه ةا، وتار ا يأ ق  وقةا، وتار ا ين ف ُ 

 ويق بيار  آ يؤجربعني  ُمس أجر ، و ة ال يد القل يسكنه، وغي هل ، وتار  
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كين   الد حي ال اليها ُجين الناو يفلل رم، وغي هل  من أحمصاي املعامالت املالية 
 يصم  وليلة.

ف م   قه اأ ية العمثي ة ال ال ة لفقه املعامالت أن جتو أن   ومن املؤآه
بصاب رمبا يكصن جا الا جهالا تاماا هبقه اأ بين بعض طالب العلم ،كلياا من الناو

 اهلليا  يفامله ة، وأحم م تعل صن أن الفقه، وأن الشريعة، جالت ل نمثم أمصر الناو 
 .ويف الع ا  

فال أكن  حمسان يقصح: واهلل فقه الع ا ات  قا مهم؛ أحمه  ال  وزكا ، 
أما فقه املعامالت فليي مبهم، ال بين فقه املعامالت مهم، وأحم م تعل صن أن 
الفوين بني الوين واالق وا ، أو بني الوين واأمصر املالية، أو بني الوين واهلليا  

 .مرهوله ان  قه مقا ب فاآو 

ف اها حمقصح يف حق غي م من الناو،  ،واها كان اأمر كقل  يف طل ة العلم
لكن من منهم تعلم فقه املعامالت  من منهم  ،ف ا أكلر ال هار يف زماحمنا  قا

يعرف أآاآيات املعامالت  أحمور من النا ر ولءآف الشويو، وهلقا جتو ا حمسان 
 يعرف شيئاا يف أحكام ا جار . و ص ال ،أكن عنوه عشرين ع ار  يؤجر ا

وجتو أن ا حمسان عنوه م اجر ما شال اهلل آلسلة ك ي ، طصيلة، عريضة 
فيها عشرات املص فني، وعشرات الفروي، ال يعرف شيئاا من أحكام ال ي  والشرال، 

 ( من تعا، يف أوح ك اب )ال ي $و قا أمٌر ُىرٌم ال أصز، وقو هكر ال هصش 
ال أصز أحو  أن يُقوم علل ع ين  أو "حمقين ا مجاي علل أحمه )كشاف القناي( 

 ."فيه معاملة  ح  يعلم حكم اهلل 
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اما باج ها   ان كان من أ له أو ب قليو، أما أن ي ي  ويش ل ويو ين يف 
شركات ومرا ات واجارات وأمصٌر مالية و ص ال يعرف شيئاا عن أحكامها، وال 

ه علل ما ال أصز ل إقدافه املعامالت، فهقا  يسأح عن أحكامها، ومل يورو فقه
 شرعاا.

يُنا ل يف آصل املوينة ويقصح: "ال ي ه ن يف  ڤوقو كان ع ر الفارول 
 نه ُن الذي يبيا ويشتري دون فْه، فآصقنا اال من تفقه يف  يننا"، ملاها  

مظن  أن يبيا عَّ  الناس، أن يُدِخَ عَّ  الناس الحراف، وأن يُدِخَ عَّ  
الحراف  فُيفِسد أم ال المسَّمين، ويُفِسد أس اق المسَّمين بالتعامَ نفسه 
 .الُمحرف

شرطاا من شروط ممارآة املهنة، ك ا بال ع ي املعا ر  ڤفهعين ع ر 
طلب من م طل ات ر وة ممارآة مهنة ال ي  والشرال أن يكصن قو تفقه يف  م

 .وقو عرف أحكام ال ي  والشرال وما ي علق هبا، الوين

مسألٌة مه ة ال بو لإلحمسان أن يوركها، وال  -أيها ا  ص  الكرام-فهقه 
بو للناو أن ي فقهصا يف الوين، وجيٌل من الفقه يف الوين  ص من فروض اأعيان 

من  -ا ا  ص أيه-الد ال يُعقر ا حمسان ب كه، ويأ  ا حمسان اها تركه، فال بو 
و ن يفهم كين من يُقوم علل بي   أاشاعة  قا املفهصم وتعليم الناو  قا اأمر، وأ

 أحمه ال أصز له أن يُقوم علل أمر  ح  يعلم حكم اهلل فيه. ،شرال
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يف قرال  ]ك اب ال ي [ من  اها تقرر  قا فلنشري مس عينني باهلل 
ِنِا[] قا الك اب و ص ك اب  ْْ ِنِا في اْخِتصاِر اْلُم ْْ يف الفقه علل  ،زاُد اْلُمْستََ
 تعا،. $أمحو بن حن ين مق ب ا مام امل هين 

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، 
و لل اهلل وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر 

 لشيخنا ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.
 :تعا، قاح املونف 

 ]َتاُ  اْلبََْيِا[

َِ أحِدهما وه  ُمباَدلَ  َمَمرٍّ بِمْث ُ  ماٍل ول  في الذِّمىِ  أو َمنفعٍ  ُمباحٍ َ 
 عَّ  التعبيِد غيَر رِبًا وقََْرٍض.

ََّه، ُمتراخًيا عنه في َمْ َِِّسه، ف  بَْ ُِْد( ب ي اٍ  وقََُب ٍل بعَده وقََ َع  ن و)يََنَْ
َْْ لِيىُ ، وِبُمعاطاٍة وهي ََ وهي الصيغُ  ال طَُعه َبَط ْْ  ْلِفْعَِّيىُ .ا َتشاَغاَل بما يََ

ٍَّ، وأن يك َن   و)ُيْشتَََرُط( التراِضي منهما، فال َيِصح  من ُمْكَرٍه بال َح
، وأن العاِقُد جائَز التىَصر ِ ، فال َيِصح  َتَصر ُ  َصِبيٍّ وَسفيٍه بغيِر ِإْذِن َولِ  يٍّ

َِ واْلِحماِر، وُدودِ  البََْغ َْزِّ وِبْزرِه، ا تك َن العيُن ُمباحَ  النْفِا من غيِر حاجٍ َ  ْل
َِ وِسباِع البهائِم التي َتْصَُُّح لَّصْيِد، إال الكََّب والحشراِت والمْصَح َ   والفي
َُْدَهاَن النىِ َسَ ، ال اْلُمتَََن َِّسَ ، وَي  ُز  واْلَمْيَتَ  والسِّْرِجيَن النىِ َس وا

ُف َمْاَمه، ف ن   االستصباُح بها في غيِر َمْسِ ٍد، وأن يك َن من ماِلٍ  أو َمن يَْ
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مىِته باَع ِمََّْ  غيرِه أو اْشتَََر  بعيِن ماِله بال ِإْذٍن لم َيِصحى، وإن اْشتَََر  له في ذِ 
ِد َصحى له باُجازِة وَلزَِف اْلُمْشتَََر  بَعَدِمها ِمَّْ  ْْ ًكا، بال ِإْذنِه ولم ُيَسمِّه في اْلَع

َِِن ِممىا فُِتَح َعن ًة   ََجىُر، ََعْرِض الشاِف وِمصَر والعر وال يُباعُ غيُر اْلَمسا اِق، بَ تَُ
َلٍ وَشْ ٍك، وَيْمَُِّكه ِا البوِر، وال ما يََْنُبُت في أرِضه من ََ ْْ  وال َيِصح  بيُا نََ
ٍَ وشاِرٍد وطيٍر في  آِخُذه، وأن يك َن َمْدورًا عَّ  َتسَّيِمه، فال َيِصح  بيُا آِب

أن غاِصِبه أو قادٍر عَّ  َأْخِذه، و  ه اٍ  وَسَمٍ  في ماٍ ، وال َمغص ٍ  من غيرِ 
يك َن َمعَّ ًما برؤيٍ  أو ِصفٍ ، ف ن اْشتَََر  ما لم يَََره أو رآه وَجِهََّه، أو ُوِصَ  

َه في بْطٍن، ولََبنه في َضْرٍع ُمنف ِرَدْيِن، بما ال َيْكِفي َسًََّما لم َيِصحى، وال يُباعُ َحْم
َه و وال ِمْس ه في فَْعرَتِه وال نًََ   في َتْمرٍ  ََ ، وص  ه عَّ  َظْهٍر، وُفْ  نحُ ه قب

َِّْعه.  قََ

وال َيِصح  بيُا اْلُمالَمَسِ  واْلُمناَبَذِة، وال عبده من عبيٍد ونحُ ه، وال 
َُ رأُسه وِجَُّْده وأطرافُه َصحى  ََ َْ ، استثناُؤه إال ُمَعيَىًنا، وإن اْسَتثََْن  من حي اٍن يَُ

َُ، وَيِصح  بياُ  ُرمىاٍن و  وعكُسه الشْحُم والَحْم ِبطِّيٍي وبيُا ما َمعَ لُه في َجْ ِفهَ 
ِ  ونحِ ه في ِقْشرِه، والحبِّ اْلُمْشَتدِّ في ُسْنُبَِّه، وأن يك َن الثَمُن  الباِقالى
ُر َمعَّ ًما، ف ن باَعه بَرْقِمه أو بعْلِ  درهٍم ذهًبا وِفضىً ، أو بما يَنِْطُا به السعْ 

 َأَحُدهما َ لم َيِصحى.  أو بما باَع زيده َ وَجِهاَلُه أو

َى ذراٍع أو َقِفيٍز أو شاًة بِدرهٍم َصحى،  َرًة أو َقطيًعاَ  وإن باَع   بًا أو ُصبَْ
َى َقفيٍز بِدرهٍم أو بمائِ  ِدْرَهٍم إال دينارًا، وَعْكُسه، أو  وإن باَع من الصبرِةَ 

ٌّ منه  َ َْ ُْ م َيِصحى، ف ن لم ما بكذا لباَع معَّ ًما وَم ه اًل يََتَََعذىُر ِعَُّْمه ولم يََ
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عبدٍ  ِْْسِطه، ول  باَع َمشاًعا بيَنه وبيَن غيرِهَ  أو ما  يََتَََعذىْر َصحى في المعَّ ِف ب
ِْْسِطه، وإن باَع َعْبَده وعب َِْسُم عَّيه الثَمُن باُجزاِ  صحى في َنصيِبه ب َد يََنَْ

حى في َعبِده َصْفًْ  واحدًة، صَ غيرِه بغيِر ِإْذنِه، أو عبًدا وُحرًّا  أو َخالًّ وَخْمًرا، 
ََ الحاَل.  ِْْسِطه، وِلُمْشَتٍر الخياُر إن َجِه َِّ ب  وفي اْلَخ

و ص أوح ك اب  عقوه املونف، و ص أوح ت صيب عقوه املونف ]َتا  البيا[، 
 .]َتا  البيا[تعا، يف أبصاب املعامالت، قاح:  $

ب أمرين ال  صي : ب عريف ال ي    هكر شروطه، ف ض ن  قاأواًل وبوأ 
 أآاآيني:

 تعريف ال ي . اُول: -

: شروط ال ي ، وما يو ين كد  قه الشروط من الثاني -
 ال فا يين.

   هكر مسألةا يف   ر ال اب و ة مساحلين تفريق الوفقة. -

ين : ب عريف ال ي ، وأيضاا  نا تن يه أعطفه علل ما آ ق ق أواًل ف وأ  
ي  يف الناو، ويف ال هار، ويف كل -مأيها ا  ص  الكرا-قليين، اها كان الصاق  

من الناو، الصاق  فيهم  ص ااهين بأحكام ال عامين، ااهين بأحكام ال ي  
والشرال، فا قوام علل املعاملة  ون أن ُيسأح عن حك ها، اها كان اأمر  
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ا أن جتعله  كقل  فاعلم أن الصاق  املصجص  يف ال عامين ال هارل ال أكن أبوا
 ورآه ا ن يف الفقه. اا علل ما حمك، ح، 

فوين متاماا أن واق  الناو أكن أن يكصن ُحهةا، واق  ا ..ال أكن تقصح
ا أن حُي ىل به يف املساحلين الفقهية،  الناو اليصم يف معامال م املالية ال أكن أبوا
مه ا شاي ومه ا كلُر، فال بو أن ت ن ه هلقا،  قا الكالم كان أكن أن يُقاح 

 .املوينة يف اليمن يف ع ين أ ين

ك ا يقصح به بعض اأحل ة كا مام مال ، يف اليمن القل كان يُنا م   
ن ا يكصن ، أما حي"أال ي   يف السصل اال من تفقه يف  يننا" :فيه بالسصل

السصل ال يصجو فيه ممن تفقه يف الوين، أو ال يكا  يصجو فيه ممن تفقه يف 
 .الوين

ا أن يكصن معياراا وال  إها قرينةا علل اهللهين وا باحة، ففهقا ال أكن أبوا
لها وال علل ج  قارأيد معاملة شاحلعة بني الناو ال جتعين   صاز ا.قرينةا علل حه

 له: بوأ املونف رمحه اهلل تعا، ك اب )ال ي ( ب عريف ال ي ، فعرفه بقص 

َمَمرِّ  َِ أحدِ  ردا "وه  ُمباَدلَ ُ ماٍل ول  في الذِّمىِ  أو َمنفعٍ  ُمباحٍ َ  هما بِمْث
 عَّ  التعبيِد غيَر رِبًا وقََْرٍض".

  قا  ص تعريف ال ي  وتض ن تعريف ال ي  أمصراا:

 أن ال ي  فيه ُم ا لة. اُمر اُول: -

 : أن ال ي  امل ا لة فيه تق  بني ماح  وماح.اُمر الثاني -
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 : أن امل ا لة  قه تق  علل وجه ال أبيو.اُمر الثال  -

ال ي  م ا لة   قا قصلنا يف ال ي  ان اَدَلُ ""ُه  ُمبَ فقصله رمحه اهلل تعا،: 
خُيرل كين العقص  الد فيها اعطاٌل من طرف  واحو، وليي فيها اعطال من 

القل يو ين يف  قه العقص ، اعطال من طرف  واحو وليي  االطرف اللان، م
ة، ملين ماها  اهل ة، القرض يعا  ال، القرض يو ين يف امل ا لة، فيها م ا ل
أعطي  عشر  أالف  هلل وال ال  وترج  ل  ة وال ال  وهلقا القرض أحما 

فالقرض  ،ْرٍض"غيَر رِبًا وقََ " اح ال املونف أن يس لنيه يف   ر ال عريف قاح:
فيه م ا لة، وهلقا اح هنا ا، اآ لناحله، الووقة والووقة لرٌب من اهل ة 

، الع،طية يف مرض املصت و ة   ة، الصقف، ا  رث ملالا وال مي، الص ية ملالا
      متُل  ا حمسان لل اح علل طريق ا رث، متُل  ا حمسان للقطة، وغي هل .    

 صضٌ عه م ا لة،  قه امل ا لة ما  ام ا ا م ا لة من الطرفني اهاا عنوحما اهاا عنوحما 
 يوفعه الطرف اأوح، وعهصٌض يوفعه الطرف اللان.

 العهصُض  ص أحو أمرين: ما  ص  قا العهصض 

 اٌح. اما م -
 أو منفعة. -

،  $وهلقا قاح املونف  ملاح يعا ا "ول  في الذم " ص ُم ا لُة ماح 
 اهاا قو يكصن يف القمة وقو يكصن عيناا، أو منفعة  ُم احة، 

ُ
ا لة عنوحما  ارت امل
 الد تُ قح من أحو الطرفني أو من كال الطرفني اما ماٌح أو منفعة.
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اٍل ول  مقسي ٌة لل اح، قاح: " تعا، أن املنفعة $ ا ُر ع ار  املونف 
 في الذِّمىِ  أو َمنفعٍ  ُمباحٍ "

 ا لة عرفنا ا وال ال  امل ا لة 
ُ
و قا فيه جتصرز أن املنفعة ماح، ما  ص املاح  امل

أن كين واحو  ؛ ة أ ق واعطال، واحو يُعطة يعا  قا يُعطة، و قا يُعطة
 عطال.ا لء ق و  باعهقالصا: كين واحو من امل  ايعني أو 

ما  ص املاح   "مبادل  ماٍل"امل ا لة وال ة لكن بقة عنوحما ما  ص املاح 
 ص كين ما فيه منفعٌة ُم احٌة مطلقاا، الحظ ملا قلنا:  -أيها ا  ص  الكرام–املاح 

 رل بقل  ما ال حمف  فيه ملين ماها  أشيال كلي  ال  ،املاح  ص كين ما فيه منفعةٌ 
مس  هبابة وباعها ما فيها فاحلو ، ما فيها حمف ، هبابة حشر  واحو  ،حمف  فيها

 فهقا ملاح علل ما ال حمف  فيه.

، ولص بقح الناو فيها  قصلنا: ُم احة،  رل بقل  كين اثرمات فليسد ماالا
، ال قي ة هلا يف الشري، اخل ر لص تعامين بعض الناو  أن باأمصاح ليسد ماالا

 ي هل  وال ب ،وال بألفني ،ألفاخل ر  قه هلا قي ة  قه القارور  ت اي منها ب
ا،  ا  ال يض ن فيها رياالا واحوا فأ ق ا احمساٌن وأراقها  ين يض ن فيها رياالا واحوا
اخل ر ليسد ماالا يف الشري، واثرمات ليسد ماالا يف الشري، املي ة، اخلنيير،  قه  

  ا لة فال يوهلل أن تكصن ىالا لل ،ال قي ة هلا شرعاا ،كلها ليسد ماالا يف الشري
 ال يف ال ي  وال يف الشرال وال يف غي هل .

وهلل فيه أل عقو وال ي ،يعا اهللرام ال يق  عليه املهل ، وال توهلل فيه امل ا لة
 وال    ه، وال الص ية به، وال اجارته، وال ر نه، وال ،من العقص  وال يوهلل بيعه



1472 
 

 ة عنو كان له قيقرله، وال غي هل ، اهاا  قا اهللرام ال قي ة له يف الشري، لص  
 يف الشري. الناو فليي له قي ةٌ 

لل مطلقاا ما معىن قصلنا ُمطلقاا  قو يقصح قاحلين ع "باح ٍ مُ  نفع ٍ مَ "قصلنا: يف 
، قو يقصح  آ يين امللاح: املي ة تُ ا  لل ضطر  ين  قا أعلها ماالا  ال أعلها ماالا

ا اه يُ ا   ،ةاشيوامل ،واهللرث ،قاحلين علل آ يين امللاح: الكلب يُ ا  يف الويو
 ،الكلب يف أحصاح  ا ة، حمقصح: ولكنه ليي ُم ا  النف  ُمطلقاا، اباح ه اآ لنال

 واال فاأ ين فيه املن  وال  رمي،  قا  ص املاح.

ه ثالث ل -أيها ا  ص  الكرام-وقصلنا: املاح  ص ما فيه منفعة م احة، املاح 
  صر:

 : العني.الص رة اُول  -
 ين.: الو، الص رة الثاني  -
 : املنفعة.الص رة الثالث  -

اهاا  قه ثالث  صر لل اح: العني، الو،ين، املنفعة، أين هكر ا املؤلف 
 القمة  قا "، ولص يفُمباَدَلُ  ماٍل ول  في الذِّمى ِ  تعا،، املونف قاح: " $

 ص الو،ين، والعني  معلصمة   صالا أولياا  ا لٌة يف املاح   صالا أولياا، واملنفعة  
 .أو َمنفعٍ  ُمباحٍ "ر هلا املؤلف بقصله: "أشا
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ما معىن العني، وما معىن الو،ين، وما معىن املنفعة   قا م  يٌت مهم 
 قا  ،تقكرون يصم قلنا لكم: اها   لنا يف ال يصي حن ال حمقف قليالا حم أ ر

 مووال ما هكرته لكم.

عني، وحمأ ق علل  قا -أيها ا  ص  الكرام- العين
ُ
:  ة الشةل امل

لاح:  احب ااصاح  قا من  ص  لص أر ت أن ت ي   قا ااصاح،  قا ااصاح م
 ع،ني، معينة، ىو  ، أكن ا شار  اليها، أكن متسكها بيوك.

: لص قاح قاحليٌن:  قا ااهاز عني وال ال  عني، لص قاح قاحليٌن: الَدين
ه  د ا، ىين متصر وقلد له: أريو أن أش ل كيلص من ال  ر العهص ، قاح 
ل : بع   كيلص من ال  ر، وأعطاك فاتصر  كيلص من متر العهص ، وأعطي ه 
مخسني لاير، ا ن أمام  يف اثين مخس احلة كيلص عهص  يف كرتصحمة  نا، وكرتصحمة 
 نا، وكين كرتصحمة فيها ثالثني كيلص، وأحمد اش يد كيلص واحو، لص طل نا من  

طي  أحمد ما ال ما تس  أن تشي ا، الكيلص القل اش ي ه تقور تشي اليه 
 اش يد متراا بعينه أكن ا شار  اليه، أحمد اش يد متراا بالص ف، فل د يف

 همة ال احل  ل   قا املقوار من ال  ر هبقه اأو اف؛  قا  ص الو،ين.

 ي ب : أن ت ي  حمف  العني  ون العني، ت ي  حمف  العني من غيالمنفع 
 العني، ما  صر  هل   

ف ض أحم  تسكن يف أرض   صار املسهو، و لف  ملاح علل  قا: ا
يف جار ل  من اخللف ح  يوين ا، املسهو حي ال أشة عشر  قاحلق يلف 
من   ر اهللة؛ أن ما يف عنوه  ص من ااهة املقابلة  ص من  لف ، فكل   
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وقاح ل : يا شيخ، أحما أريو احم  مب أحم  عنوك حصش أريو أف هلل باب من 
 ييت أن أمر من  قا املكان وأ رل من ال اب  ، ااوار القل بيا وبين

لكن  ،ا  ر وأ ين ا، املسهو يف حمص  قيقة، فقلد له: أحما مصافق علل  قا
وأحما أعطي     بأحم  من حق  املرور من  قا  ،توف  ل مخسة أالف لاير

 الطريق م  شئد، ا، اأبو، ح  لص مد أحمد الصرثة من بعوك ي  لكصحمه.

 ين اأرض  قه الد أشة عليها  قا الرجين ملٌ   ، قا باي الطريق
له  ال  ة مل  لواحب اأرض اأآاآة، ولكن  قا ااار اش م منفعة 

ها لءبو  يفاملرور يوف  له فيها أجر  شهرية، وال  ف  له م لغ مقطصي ي  لكها 
ما يوف  أجر  شهرية،  ص يوف   اها  ف  أجر  شهرية  ارت اجار ، ال  ص

   لكها لءبو،  قه الوصر  اللاللة الد  ة املنفعة. م ل اا وي

ا بني بي  العني، وبي  املنفعة، وأحم -أيها ا  ص  الكرام- ناك فرول 
 أعطي  ملاح يصلهلل  قا:

لص قاح ل  ال احل : بع   كرتصن ال  ر  قا،  قا الكرتصن بع ه ل  مباحلة 
ال بي  عني، و وكان ال احل  ال أل ، أوح شةل حمريو حموف  قا،  قا  ،لاير

 ين، وال منفعة  عني،  قا الكرتصن، لص أن ال احل  باع   قا الكرتصن والكرتصن 
،  ص واحو ولعه عنوه و يعة، عنوما جئد ل ش ل   قا ليي مهلكاا له أ الا
باعه ل ، ما حكم ال ي   ال ي  غي   يهلل،  ين ل  أن تطال ه بكرتصن غيه  

 نة.أن العقو وق  علل عني  معي ؛بويين عنه، ليي ل  هل  أعطاتقصح له 
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لص اش يد من ال احل  كرتصن متر، قلد له: أش ل من  كرتصن متر 
 ، مصا فات كقا وكقا قاح: بع   عشر  كيلص من متر عهص  فيهالكرتصن ملال 

وأعطاك الفاتصر ، فل ا أعطاك الفاتصر  جئد عنوه مخسني كرتصحمة، فأ قت 
يف ال يد، فل ا أ قته فال يد  واحو  من  قه الكراتني وأ قته عنوك

ا لل احل ، ي ُطين ال ي  وال ما  اك شفد أن  قا الكرتصن القل أ قته ليي مهلكا
 ي ُطين 

ال ي ُطين ال ي ، تُر   قا الكرتصن ويل د ل  بوله؛ أن أحمد ما اش يد 
 قا الكرتصن بعينه،  ص آل    قا الكرتصن فيه  طأ يف ال سليم، أما ال ي  

 إحمه وق  علل مص صف  يف القمة.من حييت اأ ين ف

ثالث  صر للعصض، من يعيو لنا  -أيها ا  ص  الكرام-اها كان عنوحما 
اللالث  صر للعصض  املاح ثالث  صر ما  ة  عني، أو  ،ين، أو منفعة، 
وال ي  فيه عهصلان وٌن، وُمل ن أليي كقل   يُ وصر يف ال ي  من حييت 

 حمضرب ثالثة يف     صرتس   صر، كيف تستوصر العصض كم  صر   
اح ال ي  كله ماح مبكين ماح مباح  ال ثالثة، وما  ة ال س   صر  قه  عني، 

 ماح مباح، املاح يش ين الوصر اللالثة.كلها ال سعة    قه مجي  الوصر

، اعطينا تعطينا كين  صر  مبلاح-عني بعني، ملاهلا:  الص رة اُول :اهاا 
ك اب بك اب، ما رأيكم  ك اٌب  - صر  واحو  مبلاح واللان علل غي ا

معني، ال تقصح ك اب بك اب  قا حي  ين، تقصح:  قا الك اب هبقا الك اب، 
  قا عني بعني.
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وين، ، عني ب-من يقكر الوصر  اللاحمية م  ملاهلا- الص رة الثاني :
باملناآ ة ال ال تو ين علل الل ن، اها قلد عني بوين فالل ن ماها العني وال 

 لاح عللم أعطناص الو،ين، القل تو ين عليه ال ال  ص الل ن، الوين  فالل ن  
العني بالوين،  قا الك اب القل بني يوي ، بعشر  كيلص متر، يقصح بعد  بي 

 قا الك اب بعشر  كيلص متر، حمريو ملاح   ر، لص قلد بعد  قا الك اب 
بعشر رياالت عني بوين وال ال يا مشايخ   قا الك اب بعشر رياالت عني 

ين، وال عني بعني، وال ماها  ص  عني بو،ين، ملاها عني بو،ين   ين العشر بو، 
رياالت معينة،  قه الصرقة بعينها  ال، حي  ين واحو يريو ورقة بعينها ما يف 

 مشكلة.

ا م أن الور  (الورف)وهلقا عنوحما يف املق ب آيأش معنا يف باب 
دراهُم والدنانيُر وال" والوحماحمي ت عني بال عني، آيأش معنا يف قصح املونف:

االت آل  ه " لكن اها قاح:  قا الك اب بعشر ريتَتعيىُن بالتعيين، فال تَُْبَدلُ 
صل، أو من اايب العل ،أو من اايب اليسار ،عشر رياالت من اايب الي ني

آل  ه ايا ا مخس ني، آل  ه ايا ا رياالت، آل  ه ايا ا مخسة لاير وال اقة 
ن العقو وق  علل ماها  علل  ين  مص صف يف القمة، رياالت اأمر ل ؛ أ

ث د يف هم   ا ن أمام  قا العقو  ،ين قوره عشر رياالت، تصفيه من أل 
 جيب تريو ما يف مشكلة.
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خبالف ما قاح: بع    قا الك اب هبقه العشر  ف وي من بي  العني 
يو  للعشر ، وبالعني، ف  عني  قه العشر ، أكن يريو  قه ااويو ، الط عة اا

 فالورا م والوحماحمي ت عني بال عني علل املق ب،  قه عني بعني، وعني بو،ين.

ني مبنفعة، ، يوي ع- لينا اشة علل حمفي ال تيب- الص رة الثالث : -
ملاح هل : باي امل ر مباها  باي منفعة امل ر  ار امل ي  املنفعة، حنن حمريو 

ه  قاح: وما الل ن القل توفع ، قهاملنفعة ا ن وناا، يقصح: أبيع  أرلة 
أ ف  ل  ون منفعة املرور، أ هلل ل  متر ا، اأبو، فوف  الل ن منفعةا، 
والعهصض ماها  والعهصض عني معينة أرض ملالا قطعة أرض ىو  ،  قه 

 .ثالث  صر يف العني،  نا امل ي  عني

ن بالعني ملاهلا: يي  قل معنا ثالث  صر يكصن فيها امل ي   ،يناا، يوي ب،ي  الو، 
عشر رياالت بك ايب  قا، يوي الل ن عشر رياالت وال الل ن الك اب  

ع  و أن الل ن الك اب؛ 
ُ
ن  قا فيقصح: وقو يكص  ُنه دخَّت عَّيه البا امل

 ح  أ الا املقوو من العقو النقو.

واحو جال ا، بلو جويو  ما عنوه ماح، يريو يش ل له طعام، ه ب 
ي   ي وأعطي  ك اب، قاح له: ال، ما أبيع     أعطااح له: ثين ال قالة وق

له يا فالن أريو اش ل من عنوك عشر  :بك اب، ه ب ثين الورافة قاح
رياالت قاح له: وماها تعطيا من ع لة  قاح له ما عنول ع لة  ق ك اب، 
فهنا باي  ق  قا الك اب وأعطا عشر رياالت،  ار العشر رياالت  قه 

 عني   ،ين، والك اب  قا الك اب املوفصي عني. ،ين وال 
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َال  ( 22:33: )س

:  قا الك اب هبقا الك اب  قه عني، بك اب ماشة لكن ال  ا 
 نا يشكين  نا يف قضية الك اب ال بو أن يكصن مص صفاا، حين ا حمقصح الو،ين، 

ين يف الشروط، لكن حمريو أن ال معنا الوين ال بو أن يكصن مص صفاا آيأش
عة،  صليهلل حقيقة الو،ين، والعني، واملنفل لص من ا شكاح، ا ن فقط أمللة 

 . ار عنوحما  ،ين بعني

باقة معنا  صر  أ رم و ة  ،ين بو،ين، منه ع لة بع لة، مخسني لاير 
مقابين تعطا ملالا عشر   والر، أيضاا ط عاا  قا امللاح اشكاله يف أحمه رهبصل 

 برهبصل فُيش ط ال قابض.

كم لص اش م كيلص متر بعشر  لاير  كيلص متر و فه كقا وكقا لكن ما رأي
 وكقا، بكم ت يعه  قاح أبيعه بشعر  لاير، ما رأيكم   قا  ،يٌن بو،ين.

لو،ين بالو،ين ال يوهلل ب،ي  ا"بيُ  الو،ين بالو،ين فيه شرط ال بو منه و ص: 
ن ي، احفمثها  كقا بسهعها، ُيش ط يف ب،ي  الو، "اال بق ض أحو العهصلني

بالو،ين، ق ض أحو العهصلني، فلص قاح: أبيع  كيلص من ال  ر بعشر  لاير، 
 :احق ،قاح: مت، وقعصا العقو، وأعطاه الفاتصر  وكين شةل، و رل من عنوه

 وعا ،من الوراف ه ب وأحضر ا ، وأعص من الوراف أحضر املاح  أه ب
..، ال .ُنه ال قبض التمر وال قبضمبهر   روجه من اجمللي بطين العقو؛ 

رط يف ،  ين ق ض الل ن شالمشتري قبض السَّع ، وال البائا قبض الثمن
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بي  الو،ين بالو،ين  ليي شرطاا،  ين ق ض السلعة شرط  ليي شرطاا، الشرط 
 ق ض أحو العهصلني.

 وليي  قا شرطاا يف كين ال يصي، ااا  ص شرطاا فقط يف بي  الو،ين بالو،ين.

 العقص   هنا فائدة:و ق 

ُيش ط فيه ق ض العهصلني، ال يصي منها ما ُيش ط فيه ق ض منها ما  -
 .العهصلني

 .ُيش ط فيه ق ض أحو العهصلنيما  ومنها -

 .ومنها ما ال ُيش ط فيه ق ض ألٍّ من العصلني -

 من يعطينا ملاح علل كين قسم من  قه اأقسام اللالثة 

–الربا  بما ُيش ط فيه ق ض العهصلني: الرهبصل  نسه علل ما يأش يف با -
 .-ان شال اهلل

ما ُيش ط فيه ق ض أحو العهصلني: الس،ل،م، و ص  صر  من  صر الو،ين  -
 بالو،ين.

ما ال ُيش ط فيه ق ض أل من العهصلني: أصز ال فرل ق ين أن يق ض  -
ني بو،ين ع كان عني بعني، أو شةل، اها كان أحو العهصلني عيناا، يعا لص

 ح  لص كان عني بو،ين.
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ن ا ا ن ملاح علل الو،ين بالو،ين، بقة معنا  ،يٌن مبنفعة، بي   ،ياهاا عرفن
أحمد ا فالن اارك قلد له ي ه  دمبنفعة، تريو أحمد عنوك ُآفر  يف رمضان، 

ما شال اهلل  احب مياري ومتصر أريو أش ل من  ماحلة كيلص من ال  ر، قاح: 
 أريوك ألف لاير اتفضين ألف لاير، قاح: ال، ما أريو :أبشر أعطا الل ن، قاح

تس هلل ل أن أمر، من أوح أريو أُمر من أرل  وما أتي د الفر ة، تريو 
 ال  ر ت قح يف هل  منفعة املرور، فهقه  صر  بي  الو،ين باملنفعة. 

حمن قين ا ن... ا، ا ن  لونا كم  صر   آد  صر باقة معنا ثالث 
  صر  ة بي  املنفعة، ف كصن:

يا قصح: أ هلل ل  أن متر يف  ارل، لكن تعط، ملاهلا: يبيا منفع  بعين -
 قا الك اب من مك    ، عنوه ملالا حمسخة حمفيسة من أحو الك ب، 

وأحما أ هلل ل  باملرور، أعطي  منفعة  ،يقصح:  قا الك اب تعطيا اياه
 املرور،  ار ماها  بي  منفعة بعني.

 ط ضيقصح ك اب غي معني، ممكن اها توصرحما أن الك اب ين منفع  بدين: -
بالوفة، اها كان ينض ط بالوفة، أو يقصح: منفعة املرور مقابين ألف لاير، 

 ألف لاير  ،ين.

أ هلل ل  متُر وتس هلل ل أُمر، و كقا، فهقا بي  عني ،  منفع  بمنفع : -
 عني، وبي  الوين، وبي  املنفعة.الو قه مساحلين بي  

 مساحلين ت علق ب ي  املنفعة: -أيها ا  ص  الكرام- نا 
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:  ين املنفعة ماح وال ال   قه املساحلين أحما أحرص أال خنرل   اُول المسعل -
هكره املونف، وُجين ما هكرحماه آابقاا ال خيرل علل ما هكره املونف،  ع ا

 ااا  ص بياٌن له فقط، ومتلييٌن له، و ا يٌن يف ع صم كالمه.

 اير ف "ماٍل ول  في الذِّمىِ  أو َمنفعٍ "تعا، أحمه قاح:  $مما هكره املونف 
 بينه ا 

 أليي كقل   

تعا، يف حصاشة )ا قناي(: "وعطف املنفعة علل املاح من  $قاح ال هصش 
ك ا  ص والهلل، وان كان  ا ر كالمهم  نا ويف    عطف اخلاص علل العام"
 اير .

ُ
 تعريف املاح ا ش امل

فاملقوص : أن املنفعة يف اا لة  ة  ا لة يف املاح، و نا اآ طرا  علل  قا 
 باب )اأأان( هكر اأ  اب رمحهم اهلل تعا، أن من حلف ال ماح له، يف

وكان مس أجراا ل يد  عنوه منفعة وال ال  قالصا: ال حينيت، م  أن ُمق ضل 
 نا ا أان ك ا تعل صن ماملعىن اال طالحة لل اح أحمه حينيت، لكنهم محلصا اأ

 علل ماها  علل الُعرف، ال علل اال طالحات الفقهية.

 قه  و ة: ما ي علق ب ي  املنفعة، -أيها ا  ص  الكرام-مسعل  الثاني  ال -
ا يف  قا العور، وقو تصآ  كلٌي من  مسألٌة من املساحلين الك ي  جوا

و من اها  عا رين يف قضية بي  املنفعة، ح  ُوجه
ُ
وه أل مسألة شكين عنأامل

ر  ط من مساحلين ال يصي قاح ل :  قه حمكيفها علل أ ا بي  منفعة، ولص
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قاعوته، ا شكاح احمه ما أكن طر   قه القاعو ؛ أحمه لص طر  القاعو  
 ال ي قل يف املعامالت شةل ُىرم.

 ا ت ي   ر م بور ني أصز وال ما أصز  ال أصز، فأر ت  يعا ملالا لص 
رأيكم حمقصح: أبيع  منفعة متل  الور ني بور م، أصز  قا  ال أصز أبواا، 

قط أن يقصح  صازه، ا شكاح أن بعض املعا رين تصآعصا وال أكن أحو  
ا يف قضية املناف ، ومحلصا  قا علل الفقهال، فقالصا: أن مق ب اا هصر  جوا

وبنالا عين هل  أصز كقا وكقا ... وهكروا  صراا كلي  ال  ،أن املناف  أمصاح
 ا ا مناف . :حور هلا قالصا

عاولة ه اأمصر كلها  ا لةٌ يف املوالفقهال أعلصن املناف  ماح فيهصز  ق
علل املناف ، وأ  لصا يف هل  اهللقصل اجملر   وغيه، ح  قاح بعضهم ملالا 

 يف ال أمني علل آ يين امللاح:

ال أمني اهللا ين اليصم ما  صرته  توف  م لغ لشركة ال أمني مقابين أن 
ي  لشركة ال أمني آ قوم ل  عهصلاا عن األرار اهللا لة ل ، اها حميح ع

 هل  وال غي ، طر، وال لرر، وال مرض، تأمني ط  وال تأمني يف السيار 
من  صر ال أمني، فأحمد توف  عهصلاا مقابين عهصض معلصم وال جمهصح  جمهصح، 
أكن اهلل يسل   وال ك ال منهم ا، لاير  واحو، فهقا جهالة  ا رٌ  وال ة 

 ال  فال فيها.

عا رين قاح: ال، ال أمني
ُ
ني،  قا  ص بي  منفعة وليي بي  ع ف عض امل

العهصض القل يُوف  ليي  ص املقوص  بالعقو  قا تاب ، ف ا  ص املقوص  
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بالعقو، املقوص  بالعقو  ص منفعة اأمان واالرتيا  النفسة  الح  قه السنة، 
ش، اهلل و هلل اها  ومد  ناك من يولهلل آيار  :احم  ترتا  حمفسياا توي تقصح

  قا ُ فه  مقابين منفعة. :ت، فيقصحاها مرلد يف مس شفيا

فالحظ كيف ُجعلد  قه املنفعة الد  ة ال أكن أن تكصن ىالا 
لل عاولة ح  خيرل من قضية ااهالة،  ين  قا فعالا ُمق ضل كالم الفقهال 
يف بي  املناف ، الفقهال  ين بي  املناف  عنو م  كقا  ط عاا اهللنابلة معوو ين 

ناف  يقصح اا هصر علل أن امل ،مسألة بي  املناف عنو املعا رين ممن يقكر 
الفاا لل نفية، فيهصز بي  املناف  عنو املالكية والشافعية واهللنابلة.  أمصاح  ه

ك ار اهللنابلة عليهم رمحة اهلل ال يطلقصن مسألة بي  املناف  علل 
ا طالل، ليي املنفعة وان كاحمد ماالا يف اا لة لكن ليي كين الوصر، ح  

صاشة شار  املق ب يقصح يف ح ص تعا، ال هصش و ص من  $ل هصش ان ا
)ا قناي(: "و ين خي ص بي  املناف  مبناف  العقار يف الوصر الد هكرو ا يف 

م كين أو يع ،الولهلل لوعال اهللاجة اليها ك ا  ص  ا ر اق وار م عليها  ناك
من تعرض  للمنفعة  طالقهم  نا، وااا مللصا ب ل  لكلر  وقصعها مل أقف ع

 له".

 ص مبناف  العقار خيي صقف يف أن بي  املناف  فقط  $يعا ال هصش 
ملين ممر بالوار، أو ف هلل يف ال اب، أو مكان يف اأرض لي فر فيه بئراا، وحنص 
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 حصاشة يف $هل ،  ع م كالم ال هصش  علق عليه الشيخ ابن فيوز 
 (، هكر كالم ال هصش   قاح: 36:36اح)

، ما  ص القل هكره أوالا  أحمه خي ص قلد: مق  ضل القاعو  ما هكره أوالا
فقط مبناف  العقار القل هكروه يف باب الولهلل، مق ضل القاعو  ما هكره 
، و ة أن املطلق حُي ين علل املقيو وال يُعوح عنها اال بل د، ف   ابن  أوالا

 فيوز أيين ا، أن املناف  ليسد علل  طالل.

 :و  صر بي  املناف  كلي  جواا عنو الناووا ن كلي من النا

 .يف منها ما  ص ا، ااصاز أقرب -

 .ويف منها ما  ص ا، ال  رمي أقرب -

 .ويف منها ما  ص  ا ر املن  -

 ويف منها ما  ص  ا ر ااصاز. -

وعنو اهللنابلة أيضاا رمحهم اهلل تعا، حموصا علل عو  من الوصر ال يوهلل 
فيها  ر من تكلم يف  قه املسألة وأطاح النفيوأكل ،فيها املعاولة علل املنفعة

 تعا، يف )القصاعو(. $ ص اهللافظ ا مام ابن رجب 

:  فنوصا ملالا

 أن منفعة اهلللصح وال أجيين ال يوهلل بقح العهصض فيها. -



1485 
 

 ا قرار باهللق لل ي ال يوهلل أ ق العهصض عليه. :وحموصا علل أن -

 ض عليه.جمر  حق اال عال، ال يوهلل بقح العهص  :وحموصا علل أن -

 اخليار يف ال ي  وا جار ، ال يوهلل بقح العهصض عليه. :وحموصا علل أن -

 حق الشفعة: ال يوهلل بقح العهصض عليه. :وحموصا علل أن -

 حو الققف، ال يوهلل بقح العهصض عليه. :وحموصا علل أن -

 ك  ان الشها   ال يوهلل بقح العهصض عليه.  :وحموصا علل أن -

 العهصض عليه.واطالل السارل أو الشارب ال يوهلل بقح  -

وهكروا أشيال كلي  مجعد عنول ثالثة عشر  صر  حموصا علل عوم 
   ة بقح العهصض عليها، ومنها أيضاا من الوصر:

منفعة تنازح املرأ  عن حقها يف الق،سم، تعل صن أن املرأ  اها كان الرجين  -
عو  حمسال أحمه أب ال عويين بينهم يف الق،سم  هلل وال ال   ين أصز  له

 ،يت شئدفيها حي اه بت نازح وتقصح ليلد مساىة فيها،   حوا ن أن
لضر ا ما يف مشكلة، هلا هل  أليي كقل   هلا  تق بتريو تنفر ، 

تأ ق عهصلاا علل هل  وال ما أصز  قالصا: ال  هل ، لكن  ين هلا أن
 أن  قه منفعة.م  بوون عهصض، 
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ا، مل يكن عفاملقوص  أن تسصيغ بي  املناف  عنو الفقهال رمحهم اهلل ت
 باباا ُمشرعاا يُو ين فيه كين شةل من املناف .

 $ ين يُ وصر مهل  املنفعة بوون العني   نا هكر ا مام ابن رجب 
 ب   صر:ر تعا، أن املهل  له أ

و قا  ص اأ ين يف اأمالك  هلل وال ال  أحمد  ِمَُّ  العين ما المنفع : -
 تش ل السيار  متل  السيار  عينها ومنفع ها.

ن مؤق اا كن أن يكص أو قا  ِمَُّ  العين بدون منفعتها:ة الثاني : الص ر  -
، ا ن لص اآ أجرت الُشقة من  احب الع ار   يف  صر  ا جار  ملالا
القل أل  الُشقة من  ص   احب الع ار ، لكن أل  العني بوون 

ن يكصن أكلر من هل  يف  صر  الص ية، فقو   هلل أ املنفعة، وأكن
وي العني مملصكة ف  ،هلل تعا، الص ية باملنفعة  ون العنياأ  اب رمحهم ا

 للصرثة واملناف  مملصكة للُ ص ل له.

ا ا ق ين : و صر ا الد هكرحمالص رة الثالث : ِمَُّ  المنفع  بدون العين -
قليين، ملالا الشخص  قا القل اش م امل ر يف الوار، أل  املنفعة  ون 

 العني.
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أيًضا وهي ِمَّ  االنتفاع بدون ِمَّ  الص رة الرابع : وهي مهم   -
ويُعم عنها بعضهم با باحة، ومن  صر هل  العارية، و نا  المنفع :

 تورك الفرل ملالا بني العارية وا جار .

ع ار  : متليٌ  لل نفعة وال اباحةٌ لالحم فاي  ب-أيها ا  ص  الكرام- العاري 
قا يُعرفصن العارية اي فقط، وهلأ رم متليٌ  لل نفعة وال متليٌ  لالحم فاي  لالحم ف

 اباحة حمف  العني. :بأ ا

ومن  صر متُل  االحم فاي  ون متُل  املنفعة، أو اباحة االحم فاي  ون 
اباحة املنفعة..  ون ال  ُل ، ا طعام، فإن ا طعام اباحٌة وليي متليكاا، لص 

 غي وال ،وال تيي ،عيمد واحو يف ال يد عنوك ولعد له ملالا حاشة
فأكين قليالا وش  ، ال اقة  قا مهلٌ  له  أحمد ما عيمد اال  ص وحوه،  هل 

ال اقة مهلٌ  له وال مهلٌ  ل  يا  احب ال يد، مهلٌ  ل  أحمد، فا طعام 
 وهلقا ال يوهلل عنوحما يف املق ب الكفار  وال اليكا  با طعام. ،اباحة

ن  قا أ اي من متر وتعيم عليه الفقرال؛  تأشيعا زكا  الفطر ما يوهلل 
اباحة وليسد متليكاا، وال يوهلل يف الكفارات ا طعام عنوحما يف املق ب، 
وكقل  يف األ ية آ ق معنا أن األ ية ُيسن أن تُقسم ثالثة أثالث، 
يأكين ثليت، وي وول بلليت، ويُهول ثليت، اللليت القل يأكله  ين  ص مهلٌ  

 له  ليي مهلكاا له ال أصز بيعه، يُ ا  له أكله و كقا.

  ناك مساحلين كلي  ت علق هبقا ال عريف لكن لعلنا حمق ور علل  قا.و 
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": ي الذِّمى ِ ول  ف"، عرفنا معىن ""ُمباَدلَ ُ ماٍل ول  في الذِّمى ِ : $قاح 
 يعا ولص كان  ،يناا يف القمة.

َِ أحِدهما َمَمرٍّ بِمْث  "."أو َمنفعٍ  ُمباحٍ َ 

 واملنفعة. أحو ا يرج  ا، ماها  املاح "بمثَ أحدهما":

يو ين يف ال س   صر الد هكرحما ا، علل كالم  "بمثَ أحدهما"و
املؤلف  ة أرب   صر علل ا مجاح؛ أحمه ماح ومنفعة، لكن علل ال فويين 

 :املاح له  صرتان أليي كقل   املاح له  صرتان

 .قو يكصن عيناا -

 وقو يكصن  ،يناا -

 واللاليت املنفعة  ار عنوحما تس   صر.

 "عَّ  التعبيِد".عا،: ت $قاح املونف 

التعبيِد"  "عَّ و قا القيو خُيرل ماها  ا ن  قا يف تعريف ال ي ، قيو 
خُيرل ا جار ، فإن ا جار  مؤق ة، و قا من الفرول الصال ة بني بي  املنفعة، 

 .اوبني ا جار ، فإن ا جار  تكصن مؤق ة، وأما ال ي  فيكصن مؤبوا 

 "غيَر رِبًا".قاح: 
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ان كان م ا لة ماح مباح، اال أن الشري أبطله وحرمه، فال فإن الربا و 
 يكصن بيعاا شرعياا.

 "وغير قََْرٍض". قاح: 

وان كان فيه  فٌ ، وفيه اآ  ا  لل اح املوفصي مبلله اال أحمه ال  القرض
احم  هصا  -أيها ا  ص  الكرام-يُع م بيعاا، وم ىن القرض علل ا رفال، وهلقا 

 ط ل  ألف لاير، وتوف  ل ألف لاير، ان كاحمد بيعاا فُيشهلقا،  صر  ان أ ف  
فيها ماها  ال  اثين وال قاُبض أليي كقل   لكن ملا كاحمد قرلاا أعطي ه ألف 

واآ فا  هبا وجالك بعو آن ني وأعطاك ألف لاير،  ين ُيش ط  وه بلاير 
 ال قابض  ال ُيش ط ال قابض.

 لص أجله، يعا ي قل يفو  ولكن عنوحما يف املق ب: أن القرض حاحٌّ 
رض، احم هينا باب القيف وآيأش  ،القمة حاالًّ ولكن ال ُيش ط فيه ال قابض

 ا ن من تعريف ال ي .

 بعو هل   يغ ال ي ، وال ي  له  ي  ان:تعا،  $هكر املؤلف 

 قصلية. -

 فعلية. -

ُِْد ب ي اٍ  وقََُب ٍل".بوأ أوالا بالوي ة القصلية فقاح:  َع  "يََنَْ
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 ا أاب والق صح، كأن يقصح ال احل : بع    قه   الْ لي  هي:إًذا الصيغ
لق صح ينقسم وق صح، وا أاب وا السيار ، ويقصح املش ل: ق لد ال ي ،  قا اأابٌ 

 باع  ارين:

، اُول:  - تقسيم ا أاب والق صح باع  ار ال تيب، أيه ا القل يوور أوالا
ش ل: ع  ،   يقصح املفيوهلل أن يكصن ا أاب أوالا فيقصح ال احل : ب

ُ ،له  و ص ال احل 
ن   وق  الق صح م ،ق لد،  قا وق  ا أاب من امل

ش ل.
ُ
 امل

أن يكصن بالعكي، أن يأش الق صح أوالا ق ين ا أاب  الص رة الثاني : -
 فيقصح علل آ يين امللاح: بهعا فيقصح ال احل : بهع  ، و قا ال قسيم هكره

 املونف يف قصله:   

ََّه"."بعَده    وقََبَْ

اهاا القسم اأوح بعوه الض ي يرج  علل ماها  علل ا أاب يعا ينعقو 
بإأاب  وق صح  بعوه، أل وق صح  بعو ا أاب، وق له أل وينعقو بإأاب   وق صح  

 ق ين ا أاب ك ا لص قاح: بهعا، فيقصح: بهعُ  ،  قا ال قسيم اأوح.

فصر، ة، ال اشكاح أحمه يوهلل الباع  ار الفصر وال ا  التْسيم الثاني: -
وهلقا ما  ،فيقصح: بهعُ     يقصح املش ل فصراا: ق لد،  قا ال اشكاح فيه

هكره املونف، لكن هكر القسم اللان و ص ىين ا شكاح، و ص أن يكصن 
 ُم ا ياا.
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 فهين يوهلل ُم ا ياا  قاح املؤلف يوهلل بشرطني، ماها قاح    

 ُمتراخًيا عنه"و "

 ما يف مشكلة لكن بشرطني:يوهلل م ا ياا 

 الشرط اُول: "في َمْ َِِّسه". -

ي فإن تعوم ال ا ة جمل ،العقو يأال ي عوم ال ا ة جمل :الشرط اأوح
العقو حن ال ا، اأاب   ر،  صر  هل : ولنعطيكم ملاح:  عصم يف اثك ة 
قاحل ة، ه  د ا، مك ب عقار، أو ا، شخص عنوه قطعة أرض، فقلد له: 

القطعة الفالحمية ملك   قاح: حمعم، قلد أريو اش يها، قاح: بهع    ين عنوك 
، أو قطعة اأرض مبليصن، ما ر يد عليه، قلد: أحممثر وأآ خي اهلل 

رجعد قلد له ق لد،  ،ما ر يد عليه و رجد، أوح ما  رجد من املكان
حما وقلد له أفرغ ل اأرض، أ اليصم ال ال، جئد وه بما ر  علي  وترك  

د اأرض من ، قاح: ال أحما قلد ل  بهع  ، أحمد ما قلد ق لد ح  اش ي
 رجد من اجمللي ورجعد، فهين ينعقو ال ي  هبقا وال ال  ال ينعقو ال ي  

 هبقا؛ لصجص  ال ا ة.

ها اال قو ال حُي ال الي -أيها ا  ص  الكرام-كلي من مساحلين ال يصي 
أبي  ل   ،نول مشكلةعنو ال نازي، أما اها ترالصا، وقاح: واهلل ما ع

وأفرغ ل  اأرض، احمعقوت ال ي  بالعقو  وه باأرض تصكلنا علل اهلل 
رالصا وأ ق السلعة وت ،وآل ه الل ن ،اللان ما يف اشكاح كص م ترالصا
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علل هل ، يوهلل ح  لص    ناه باملعاطا  الالحقة ما يف مشكلة، 
ض، أحما لكن اها حولد  وصمة، ما آل ه، قاح له: ما أآل   اأر 

بع     تراجعد يف بيعة أحمد ما قلد ق لد، ففة ملين  قه الوصر  
 حن ال ا،  قه املسألة.

اه،ا الشرط اأوح أن يكصن يف اجمللي؛ أن حالة اجمللي ك الة 
 العرض.

- ."ََ طَُعه َبَط ْْ  الشرط الثاني: "ف ن َتشاَغاَل بما يََ

، عنوه ُ   اأرضأن ال ي شاغال مبا يقطعه، فإن قاح بهع :الشرط اللان
وطط قاح له بعد ل   قا املخطط، بكم  عشرين مليصن، واهلل جياك اهلل  ي، 
 قا يعا من طيب أ ل ، وا ن العقار ملالا منخفض، وفالن  عد عنه أ  ار 
را ، جال، كقا، وتشاغال بأمر  غي الق صح، بعو عشر  قاحلق من الكالم، قاح: 

اح:  هلل ال ي  وال ال  حوين بينهم  وصمة ق ق لد ال ي ، و رل من اجمللي،  ين
ال أحما قلد له واحمقط  ا أاب عن الق صح، و ص قاح: ق لد بعو هل ، أحما غي 

كالم أجن  بس ب ال شاغين ب ؛ال ينعقو ال ي  بقل   رالة بال ي ، ما تقصلصن
 بني ا أاب والق صح، م  أحمه يف حمفي اجمللي.

ح يف جملي واحو، وأال ي شاغال مبا اهاا ال بو أن يكصن ا أاب والق ص 
 يقطعه.
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حييت اأ ين، لكن ا ن ممكن يكصن فيه  منقصلنا يف جملي واحو  قا 
ملال ي صا ين معه عن بعو، ي وين عليه، يرآين له رآالة، و كقا  قه  ،مراآالت

 هكر ا  احب ال اية، و ة احمعقا  ال ي  مباها  باملراآلة، أو بالنوال عن بعو.

عىن ما هكرحماه ي الصيغ  الْ لي " ي"وهن الوي ة القصلية، قاح: احم هينا ا ن م
 من ا أاب والق صح  ص الوي ة القصلية لل ي .

   ة الوي ة الفعلية ما  ة الصيغ  الثاني : -
 "وِبُمعاطاٍة وهي اْلِفْعَِّيى ُ "

ومبعاطا   و ة الوي ة الفعلية، اهاا الوصر  اللاحمية لل ي  املعاطا  ما يف 
بيع   وال ق لد، وااا فيه اعطالٌ للل ن وأ ٌق لل ل ن، تق ب عنو تلفظ ال 

ىين الفصح تأ ق ل  قرص ط يي وتعطيه لاير ومتشل بوون اأاب وال ق صح 
 يوهلل وال ال  يوهلل.

ن ا ن ملال، كط يف املكينة لاير وتأ ق ل  مياه، أو حلوملين  قا املكا
قو ر ال ي  باملعاطا ، و تأ ق عوي أو تأ ق أياا ما كان، فهقه  صر  من  ص 

حمص الفقهال رمحهم اهلل تعا، علل  قا قالصا: "من  صر املعاطا  أن يض  
الل ن عا  ، ويأ ق املل ن عق ه"، وقاح بعض أ  اب اهللصاشة قاح: 

اهلل ، يعىن  ص ول  ال ضاعة وول  لصحة و "و ا ره ومل مل يكن ال احل  حالراا"
 .ةمن يريو يوف  لاير ويأ ق ا وأش
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من  -أيها اأ ص  الكرام-ن حمن قين ا، شروط ال ي ، و قا امل  يت ا 
ا، وقو حمطيين فيه شيئاا ما، وحمربطه بساحلر العقص  ح  حيوين  امل احيت امله ة جوا

 توصٌر امجال. -ان شال اهلل-لإلحمسان 

 ، و ة آ عة شروط:ف وأ بالشروط فقاح

 الشرط اُول: -

ٍَّ و)ُيْشتَََرُط( التراِضي منهما، فال َيصِ "  "ح  من ُمْكَرٍه بال َح

 قا  ص الشرط اأوح من شروط ال ي : و ص ال الة، واملقوص  بال الة 
وجص  الرلا يعا اال  يار من امل  ايعني، وليي املقوص  بالرلا ال  طة والسعا   
والفر ، يعا ممكن واحو ي ي  أمصاله و ص غي رالة، ومن هل  ما هُكهر يف ترمجة 

، وعييي  علل قل ه فل ا اف قر، وك بعض الع ال: أ ين حمه كان له ك اٌب حمفيي، وغاح 
من الويصن، وأوال ه حي اجصن ا، طعام وشراب؛ الطر أن ي ي  ك ابه، ف اي  قا 

 الك اب يف السصل، وك ب علل الوف ة اأو، من الوا ين ك ب:

رهين،  ُد هبه،ا عهشممممممن  صالا ح، أ،حمهسممممممن
ا هممممممممممممممممممممممممممممممم، عمممممممممممممممممممممممممممممممن ممممممممممممممممممممممممممممممممُ  و،بممممممممممممممممممممممممممممممه

 

وهلل،   ون طمم،اح، و،جممن و،  قمم،   ممابم،عممن
نيه  نمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه  و،حممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم،

 
 يُعه،او،م،ا ك،ان،  ،ُا أ،حمَّاه آ،أ،به 

 
هُ   تناه يفه السمممممممممر صنه و،ل،صن  ،لَّو،

صنه   ُ يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممُ
 

عنف  و،ل،كهنن له  ار  و،افن ه  ضمممممممممممممم، قممممم،
ة   يمممممممممممممممممممممممممممممممممممم،  و، ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه مممممممممممممممممممممممممممممممممممممن

 

 مممممممممممممه ،ار  ع،ل،ينههمن تسممممممممممممم هينر  
ُؤونه   شممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممُ

 
ص،ابهق،   فم،ُقلنُد و،مل،ن أ،منله ن آمممممممممممممم،
ر،شه   عممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم، ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن

 

صهلُ   المم،ة، م،كن  يهينه الُفؤ،ا ه ح،  م،قمم،
اُت يمم،ا أُمَّ    و،قمم،ون ُ نرهُل اهللمم،اجمم،

المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه     مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم،
 

نه    نيه ك،ر،احلهم، مهنن ر،بٍّ هبههنَّ لمممم،
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وباي الك اب، ال ي    يهلل وال غي   يهلل    يهلل، كلي من اأحيان 
 حي ال ا حمسان في ي  

اُت يمم،ا أُ  مَّ و،قمم،ون ُ نرهُل اهللمم،اجمم،
الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه     ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم،

 

نهنيه  هبههنَّ  ك،ر،احلهم، مهنن ر،بٍّ    لممممم،
وما يريو ي ي ، ولكنه باي، باي و اراا وال ُ ُو  وُلرهب  ُو اراا،  قا  ص  

 املقوص  بالرلا  نا، وال يُقوو هبقا ال  طة والسرور.

، وقصح  فعكي الرلا ماها  ا كراه، فال يوهلل ال ي  من ُمكر،ه  بال حق 
ٍَّ : "$املونف   ان:لهم منه أن ا كراه حمصععُ  "فال َيِصح  من ُمْكَرٍه بال َح

 اكراٌه  ق. -

 اكراٌه ب ي حق. -

ُمْكَرٍه  فال َيِصح  منفا كراه ب ي حق أعطاحما حك ه باملنطصل، قاح: "
 ٍَّ ، لص أو جمرم أو حرامة، جال لشخص و و ه بالق ين، قاح: اها ما "بال َح

 ي  لبعد ل اأرض الفالحمية واال ق ل  ، ف اعها كد ال هويو وا كراه، ا
  يهلل وال غي   يهلل  ال ي  غي   يهلل، لكن  ين يوهلل اها كان ا كراه 
 ق  حمعم، ان كان ا كراه  ق يوهلل، ما  صر ا كراه  ق  من يعطنا  صر 

 ا كراه  ق  

الُشفعل فيها قرب من ا كراه  ق، يعا أحمه حٌق أث  ه الشري، آيأش 
ر ن اها باي اهللاكم أو امل معنا باب للُشفعل،  صر  أ رم، ي ي  ملالا ر ن

الر ن، فإحمه من غي رلا الرا ن، كقل  اها حوين، اها وجوت شراكة بني 
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اثنني يف ماح  ال ينقسم، اثنني ه  صا واش وا آيار ، اثنني من طالب ااامعة 
ما عنو م ا م يش ون آيار  ف قا صا كين واحو  ف  حموف امل لغ، وأ قوا 

 الف، أحما ها ب للورو الفالن، ال أحما أريو  السيار ،  ار بينهم كين يصم
السيار  أحما  رآة أ م من  رآ ، و كقا ما  ار بينهم وفال، فقاح 
أحو م: حم ي  السيار  وكين واحو يأ ق ماله وي ورف، فرفض ا  ر، فق ب 
القل يريو ال ي  ا، القالة، فالقالة باي من غي رلا الشري  يوهلل ال ي  

 ن  قا بي  اكراه  ق لرف  الضرر عن الشري .وال ال  يوهلل ال ي ؛ أ

وين، وآيأش معنا يف باب )اهللهر(، املوين احمسان عليه  يصن 
،
كقل  امل

ملالا عليه  يصن عشر ماليني، وعنوه أرالة، وآيارات، وأشيال كلي ، اثك ة 
رُفعد اليها  عصم مطال ة بالويصن اهللالَّة، قاح: ما عنول آيصلة، ما عنوين 

عنول اال أعيان، فأ ق القالة  قه اأعيان وعرلها لل يا  العلا  قو، ما
وباعها، باعها بوون رلا املال ، لصفال الويصن يوهلل وال ال  يوهلل؛ أحمه اكراٌه 

 بال فال َيِصح  من ُمْكَرهٍ  ق، وكين  قا عرفناه من مفهصم قصح املونف: "
 ٍَّ كره  ق يوهلل ال ي  يف  قه "َح

ُ
ص الشرط الوصر ،  قا  ، ُعلهم منه أن امل

 اأوح.

 ".وأن يك َن العاِقُد جائَز التىَصر  ِ "الشرط الثاني:  -

 ترج  ا، أركان ال ي : -أيها ا  ص  الكرام-الشروط  قه 

 فهناك شروٌط ت علق بالعاقوين. -
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 و ناك شروط ت علق باملعقص  عليه. -

 و ناك شروط ت علق بالوي ة. -

سة أو آ ة أو ثالثة علل راح  ،  قه  ة أركان ال ي   ارت مخسة، مخ
 تريو ا ثالثة تقصح العاقوان، واملعقص  عليه، والوي ة.

تريو ا مخسة تقصح: العاقوان: ال احل  واملش ل، واملعقص  عليه: الل ن واملل ن، 
والوي ة مخسة، تريو ا آ ة تقصح: ال احل ، واملش ل، والل ن واملل ن، 

 وا أاب والق صح، علل راح  .

الشروط ترج  بعضها يرج  ا، العاقو، وبعضها يرج  ا، املعقص  فهقه 
عليه، وبعضها يرج  ا، الوي ة، الرلا راجٌ  ا، الوي ة، أو راج  ا، العاقو، 
 تس طي  ترج  ا، الوي ة، وتس طي  ترج  ا، العاقو ال مشاحة يف اال طال .

، وقصلنا: ال ورف الشرط اللان يرج  ا، العاقو، و ص أن يكصن العاقو جاحلي
العاقو يش ين طريف العقو، ال احل  واملش ل، أن يكصن جاحلي ال ورف، هل  أن 

 الناو من جهة ال ورف:

 منهم من أصز تورفه. -

 ومنهم من ُأن  من ال ورف. -

 من  ص جاحلي ال ورف  
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قاح الفقهال: جاحلي ال ورف  ص اهللر، املكلف، الرشيو، علل ال فويين 
 ل الغ، الرشيو.حمقصح: اهللر، العاقين، ا

، الع و ال أل  ال يوهلل  اُول: الحر - خُيرل الع و، الع و ال أل  أ الا
 متلكه، وال يوهلل تورفه اال بإهن آيوه اال يف املاح اليسي.

خيرل اجملنصن، اجملنصن ما حكم تورفه  ال يوهلل  العاقَ: ق لنا: الثاني -
 الا أن يأهن له.أ  تورفه مطلقاا، بإهن وليه  وال بإهن وليه، ال أصز لصليه

أيها ا  ص  -، خيرل الو ، الو  ما حكم تورفه  الو  البالغ: الثال  -
 علل حمصعني: -الكرام

 يعا ال يُقاح احمهصبيه دون التمييز ، اقين، ع :  قا فاقٌو للعقين أ الا
أحمه غي مميي،  ٌ  غي مميي فهقا حك ه حكم اجملنصن؛ ال يوهلل 

 تورفه.

 ه لو  امل يي يوهلل تورفه يف اليسي، عنو، االثاني: صبيه مميز
موروف لاير ه ب واش م فيه من ال قالة، ال ي    يهلل، يوهلل 

 تورفه يف اليسي، ويوهلل تورفه يف غي اليسي بإهن وليه.

 امل يي، الرشيو خُيرل السفيه، والسفيه كالو  الرابا: يبْ  معنا الرشيد: -
بإهن وليه، وآيأش  يسييوهلل تورفه يف اليسي، ويوهلل تورفه يف غي ال

مييو تفويين  هلقه القضايا يف باب )اهللهر(، وآن ني  ؤالل القين حُيهر 
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عليهم هللظ أحمفسهم، القين  م: اجملنصن، والو ، والسفيه، وآيأش 
.  -ان شال اهلل–هكر م   يف باب اهللهر، ولكن حمقكر م  نا امجاالا

حمه أن ا حمسان مبهر  كص  -أيها ا  ص  الكرام-واآ طرا اا حمريو أن حم ني 
احمساحماا حراا  ص جاحلي ال  ُل ، له همة مالية يوهلل أن ي  ل ، لص طفين ع ره 
شهر، بين ح  يف اهلل ين يف بعض الوصر، طفين ع ره شهر، واحو قاح:  قه 
مليصن لاير  وية له، فق لها عنه وليه، تو ين يف مهلكه وال ال  تو ين يف مهلكه، 

 ي له أن ي ورف.اهاا  ص جاحلي ال  ُل ، لكن لي

اها و ين ا، آن ال  ييي؛  ار له تورٌف لكن يف الشةل اليسي، ويف 
ا؛  ار له مطلق ال ورف يف ماله.  غي اليسي بإهن وليه، فإها بلغ وكان رشيوا

وآيأش معنا أيضاا يف ك اب )الص ايا( أن الو  امل يي توهلل و ي ه، 
أن من   يناه للو  امل يي؛اهاا  قا جنٌي من أجناو ال ورف اآ لنيناه وأعط

الو  من ال ورف يف ماله ااا  ص ملول  ه حمفسه، طيب اها و ل بعو ما 
أمصت افعلصا كقا مبال،  ين يضره شةل  ال يضره؛ فو  نا تورفه فهعلناه  

 كال الغ، احم هينا ا ن من  قا الشرط أن يكصن العاقو جاحلي ال ورف.

 ما مفهصم  قا الشرط  قاح: 

 ."ح  َتَصر ُ  َصِبيٍّ وَسفيٍه بغيِر ِإْذِن َوِليٍّ فال َيصِ "

فال يوهلل تورف     ب ي اهن ولٍّ، وال يوهلل تورف آفيه  ب ي اهن 
، و قا يف ال ورف يف غي الشةل اليسي، والع و ما هكره املونف، ولعله مل  ول 
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ليين يف ق يقكره ال  ااآاا يعا حمقصح: أحمه ي ا عن هكره  نا الشرط القل يأش بعو
 اش اط كصن العاقو مالكاا أو من يقصم مقامه.

ال  ، والع وه"ْامَ مَ  ْ فُ ن يَ ٍ  أو مَ من مالِ  "وأن يك نَ املؤلف هكر قاح: 
أل ، فإها أهن له آيوه  ار ممن يقصم مقام املال ، فرمبا يس  ا بقل  الشرط 

 عن هكره  نا واهلل أعلم.

عليه ما  و قا الشرط ي علق باملعقص احم قين املؤلف ا، الشرط اللاليت فقاح: 
  ص 

 ".وأن تك َن العيُن ُمباحَ  النْفِا من غيِر حاج ٍ "

، ما  ص املاح   ص ما  هذا الشرط الثال : - أن يكصن املعقص  عليه ماالا
لنْفِا وأن تك َن العيُن ُمباحَ  ا"يُ ا  حمفعه من غي حاجة، قاح املونف: 

ا، قلنا: ان املعقص  عليه قو يكصن عينا أين املنفعة  حنن  "،من غيِر حاج ٍ 
 أو  ،يناا، أو منفعة،  ص هكر  نا العني بقة معنا الو،ين واملنفعة.

عا تعا،: "احمه  ا يٌن يف العني  نا"، و قا ي $أما الو،ين فقو قاح ال هصش 
 تورٌف يف ال ع ي، فإ م تار ا يُطلقصن العني ويريوون هبا ما يقابين املنفعة،

را   نا.ف كصن الع
ُ
 ني شاملة للعني والو،ين، و ص امل

وأما املنفعة فقلنا لكم الكالم فيها آابقاا عوم هكر ا يعا وأ ا ُتقكر من 
باب هكر اخلاص بعو العام، وأيضاا ال  يت يف قضية أن  ين املناف  يوهلل مطلقاا 
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بيعها أو أحمه ي قيو علل ما هكرحماه آابقاا، عرفنا  قا الشرط: أن تكصن العني 
 م احة.

قصلنا: أن تكصن العني م احة النف   رل العني ىرمة النف  كل م اخلنيير، 
 واملي ة، واخل ر.

، ك ا لص باي حشر ا من  وقصلنا: م احة النف  أيضاا خُيرل ما ال حمف  فيه أ الا
، أو حمامصآة.. بعصلة، يقصح أبيعها مباحلة لاير  اهللشرات الد ال يُن ف  هبا هبابة ملالا

 قا من أكين أمصاح الناو بال اطين فال يوهلل.تش ل   

أيضاا أشرحما اليه أن الشةل القل ال يُ ا  اال يف "، حاج ٍ  من غيرِ قصله: "
اهللاجة، أوال يُ ا  اال اآ لنالا  قا ال أصز املعاولة عليه، الكلب ملالا ال يوهلل 

ة حبيعه وآيأش ا ن، أعطنا أمللة علل كقق الشروط، أعطنا ملاح علل عني م ا
 النف  من غي حاجة، هكر املؤلف أكن آد أمللة ما  ة 

"   َِ  ".َالبََْغ

ال  ين م ا  حمفعه، أصز تركب ال  ين وال ال  ح  لص من غي حاجة ب كب 
وب   شل ما يف مشكلة، وملاها ملَّين بال  ين،  لينا حمقصح ملاها لكن بعو ما ميب 

 اللاحمية.   

 ".واْلِحمارِ " 

هلل ار مي علل املق ب، ُمع  و املق ب علل أن اهلل ار مي وال ال  ا
اهلل ار اأ لة مي، ولكن  نا يُ اي ملنفعة الركصب، و ة منفعة م احة مطلقاا 
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أليي كقل   فيُ ا  بيعه، و نا هكر املؤلف  قه اأمللة ليُ ني ل  أن القضية 
لنمثر اليسد قضية احمه طا ر العني، أو مي العني  قا النمثر، النمثر ال ا، ماها  

ا، كصحمه ُم ا  النف  مطلقاا أو غي م ا  النف  مطلقاا، ف ن اأشيال النهسة ال  ين 
 واهلل ار،  ة مسة علل املع  و لكنها م احة النف  مطلقاا.

َْزِّ "  ".وُدوِد اْل

 أيضاا  و  القي م ا  النف  مطلقاا يس فا  منه يف اهللرير وحنص هل . 

 ".وِبْزرِه" 

 لقي أحمه يؤوح ا،  رول  و  القي منه. وبيره أن بير  و  ا

 " َِ  ".والفي

والفيين أيضاا م ا  النف  مطلقاا، والفيين علل املع  و أيضاا يف املق ب أحمه ال 
يؤكين هلل ه، املع  و يف املق ب أن الفيين ال أصز أكله، وهكر املونف هكره يف  

يين مي، والف ك اب )اأطع ة(، وما ال يؤكين هلل ه اها كان أكم من اهلر ؛ فإحمه
 أكم من اهلر .    

 ". وِسباِع البهائِم التي َتْصَُُّح لَّصْيدِ " 

، يقصح: كالفهو ملاله: الفهو، فإحمه قو ُيس ع ين يف  كالقحلب والفهو ملالا
 الويو ال بأو، م  أن الفهو مي وال ال علل املق ب  مي.
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أمللة  عةتعا، آ  $  هكر ا ن أمللة ملا ال يوهلل بيعه، وهكر املؤلف 
 ملا ال يوهلل بيعه و ة:    

 ".إال الكَّبَ " -

اال الكلب: فال يوهلل بيعه، ولص كان يريو أن يش يه ملنفعة  م احة، يعا 
قاح أريو أش ل كلب للويو؛ ال أصز شراؤه، ما يف اال أحمه يأ ق كلب ويروله، 

 أو يس أجر شخص علل ترويضه وحنص هل .

 ".والحشراتِ الثاني: " -

يف اا لة، ما معا يف اا لة  يعا يف اأغلب، ال يف  اهللشرات: و قا 
مجي  الوصر، واال آ ق معنا  و   القي ملالا أصز بيعه، لكن يف اأغلب أن 
اهللشرات ال منفعة فيها؛ فال أصز بيعها، ما وجو من اهللشرات وث د أن له منفعة 

 أصز بيعه.

 ".والمْصَح َ الثال  مما ال يصح بيعه: " -

 هكر املو ف يف $قو أ ق بعض الشرا  علل املونف املو ف: و  
 قا السيال، وهلقا غيه من أ  اب امل صن أفر ه بعو ما هكر املي ة واأمصر  قه 
، وأ باا م   بعو ا  لص   قاح: وال يوهلل بي  املو ف، اكراماا، واجالالا

 تعا، يعا أرا  اال  وار، ومل يقوو شيئاا والفاا. $املو ف، واملونف 
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 ن اأشيال الد ال أصز بيعه املو ف، فال أصز بي  املو ف، قاح ف
 لل( هكر  

ُ
ا مام أمحو: "ال حمعلم يف بي  املو ف ر وة"، وابن حيم يف )امل

كالم طصيين قاح: فهؤالل أبص مصآل اأشعرل وكين من معه من  احب  أو تاب ، 
ر بن ع و و، وجابوأيام ع ر، وابن مسعص ، وع و اهلل بن ع او، وع و اهلل بن زي

اهلل، وابن ع ر، آ ة من الو ابة بأ احلهم   مجي  الو ابة بإطرال ال والف 
هلم منهم، ومن ال ابعني فالن وفالن وفالن، قاح: كين  ؤالل ال يرون بي  
املو ف، وما حمعلم ُرول اباحة بيعها اال عن اهللسن والشعرل با  الف  عنه ا 

ل املع  و من املق ب أحمه ال يوهلل، ال أصز ا،   ره، املقوص  أحمه ال يوهلل عل
 بي  املو ف.

قو يقصح قاحلين: بي  املو ف ما أصز ف ا اهللين ا ن حنن حمريو حمقرأ  حمقصح: 
أوالا عنوحما املو ف يوهلل    ه، ويوهلل وقفه، ويوهلل االآ ئهار علل حمسخه 
وك اب ه، ويوهلل في ا هكره  احب )ا قناي( شراؤه، يوهلل شراؤه  ون بيعه، وهلقا 
 احب )ا قناي( ليي فقط يوهلل، قاح: وال يكره شراؤه أحمه اآ نقاه، واملقوص  

 أن  قا  ص املق ب.         

 ".واْلَمْيَت َ " 

املي ة ال أصز بيعها، وقو ور  يف  قا حمص يف الو ي ني:  هذا الرابا: -
ح   ر  صاز ة، يف قص ، ط عاا يف رواي«ِإنى الَّىَه َوَرُس َلُه َحرىَف بََْيَا اْلَمْيَت »

بي  املو ف لكن  قا  ص القل هكرحماه  ص املع  و يف مق ب ا مام 
 أمحو، واملسألة  الفية مشهصر ، واملقام مقام شر  املنت.
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الراب  املي ة فال يوهلل بي  املي ة،  قا مطلقاا وال يف اا لة  يف اا لة، ما القل 
 خيرل منه  حمعم، مي ة الس   ملالا فإحمه يوهلل بيعها.   

 ".والسِّْرِجيَن النىِ سَ " 

 ص الس ا ، تعرفصن الس ا  القل  -أيها ا  ص  الكرام-السرجين: 
"، يَن النىِ سَ والسِّْرجِ " يس ع ين يف اليري، فإحمه ال يوهلل بيعه ان كان مساا، قاح:

ُعلهم من قصله السرجني النهي أن السرجني الطا ر أصز بيعه،  قا  ا ر كالمه، 
 ا ر وال ال  اها كان من فضالت ما يؤكين هلل ه. والسرجني يكصن ط

َُْدَهاَن النىِ َس َ "   "وا

 ملين اها كان الُو ن من ش م املي ة؛ فهقا مي.اُدهان الن س :  -

 ".ال اْلُمتَََن َِّس َ "و  

ملين ما لص آقط ملالا يف زيد آقطد فيه وال اُدهان المتن س :  -
ُيطهره، ولص اش اه أحٌو ل ماآة؛ فإن  قا الُو ن م نهي فال يوهلل بيعه،

قاح أطهره وأحم ف  به، ُ  ن م نهي، قاح: أهيين ما فيه من النهاآة، 
 نه هْ دُ  سَ  ى نَ "وتََ وآ ق معنا أن الو ن املاحل  ال يطهر، آ ق معنا يف قاح: 

 ".رْ هُ طْ لم يَ  مائاه 

 قه مسألة اآ طرا  و ة مسألة حكم االآ و ا ، يعا اآ خوامها  
ة اأ  ان امل نهسة، قالصا: ال بأو، أصز االآ و ا  يف املوابيهلل الد  
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باأ  ان امل نهسة علل وجه ال ت عوم ماآ ه يف غي املسهو، يعا ما يف 
ماحم    ن واحو ملالا عنوه   ن وقعد فيه ماآة، يس طي  يس فيو منه يف 

(، يس فيو ما يف 1:14:49املوابيهلل، يصل  فيه القنا يين واملوابيهلل   قا )
 ، االآ فا   يف االآ و ا  يف غي املسهو ال بأو به.مشكلة

والحظ  نا جصاز االحم فاي به  ار اآ لنالا، ويف حالة  ىو  ، فلم مصز 
  ُنه ليس مباح النفا مطًَّْا.بيعه؛ 

 احم قين ا، الشرط الراب ، و ص شرٌط م علٌق بالعاقو.    

 ".وأن يك َن من ماِلٍ  أو َمن يَْ ُف َمْاَمه"

أن يكصن العاقو مالكاا ملا  ،يقصم مقامه  قا شرط ي علق بالعاقوأو من  -
يعقو عليه، أو قاحل اا مقام املال ، املال  معروف أل  شةل مهل  ل ، 

 والقل يقصم مقام املال  اما بصكالة ، أو بصالية.

وكالة: أقصح ل  يا فالن  ق  قا الك اب وبهعه يف السصل،  رت وكيين 
 بصكالة.فيوهلل بيع  وال ال  يوهلل 

، احمسان ق ين أن أصت قاح اها مد فالن  وبصالية: كصالية الص ة ملالا
و ة علل أمصاح أوال ل الو ار،  قا الص ة أو الصل علل أمصاهلم له أن 

 ي اجر هبا وال ال، ب ي  وشرال  له هل ، فهنا قاحلٌم مقام املال .

  الح اهاا  قا الشرط أن يكصن من مال  أو ما يقصم مقامه، ما  صر ا
ا،  قا الشرط  أيها ا  ص  -الشرط، و نا أريو أحمأحم ه ا، قضية مه ة جوا
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أن يكصن من مال    قا الشرط يف من ي يُ  عيناا معينةا، أما من  -الكرام
 ي ورف يف هم ه فإحمه أكن أن ي ورف.

: لص جال واحو وباي  قا ااصاح، ليي ملكاا له، يوهلل وال ما  يعا ملالا
ن واحو باي كرتصن ال  ر  قا القل ال ألكه يوهلل وال يوهلل  ال يوهلل، لك

ما يوهلل  ال يوهلل، واحو باي، جال مش ل وقاح أحما أريو أش ل من عنوك 
متر، قاح:  الص أبيع  كيلص متر عهص  باملصا فات الفالحمية، ا ف  ل امل لغ، 
ا تعاح اآ لم، وحين ا عقو ال ي  ليي يف مس ص عاته أل متر ينط ق عليه  وغوا

 قا الص ف، يوهلل وال ما يوهلل   

ااصاب: حمعم يوهلل،  نا تورف يف هم ه مل ي   عيناا معينة ح  يُقاح 
 ألكها وال ما ألكها. 

وهلقا حمص اأ  اب احمه يوهلل بي  عني مص صفة يف القمة، ولص مل يكن 
يف ملكه مللها، وهلقا علل آ يين امللاح، و قا يكلر االح يال اليه،  قه القضية 

ح يال اليها، ملالا واحو عنوه حساب يف االحم حمد، وي ي  طهيب، أو يكلر اال
ي ي  متر، أو ي ي  أل شةل من اأشيال الد تنض ط بالوفة، فيأش واحو 
ويقصح: أريو أش ل من عنوك، قاح: أحما أبي  متر آكرل، قاح:  الص أبيع  

ي ،  متر آكرل مبصا فات كقا وكقا، بشرط كصح ل املاح ق ين ما حم  م ال
حصح له املاح وباعه، من جهة ا ن،  ين حمقصح  قا باي ما ال أل   ما عنوه 

 متر يق ب يأش به وي ي  ويسلم، يوهلل وال ال  
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ااصاب حمعم يوهلل، لكن ط عاا يُن  ه  نا أن  قا بي   ،ين بوين، فال بو 
من ق ض أحو العصلني يف جملي العقو، و قا يوعب كقيقه يف بيصي الد 

االحم حمد، أو غي هل ، لكن املقوص  ال بو من ق ض أحو تكصن عم 
 العصلني.

أما كصحم  علل آ يين امللاح:  احب ىين جالك واحو قاح: أريو من 
عنوك عشرين كيلص متر، قاح  الص أعطا امل لغ، أعطاه ألف لاير، حوين 
ق ض أحو العصلني وال ما حوين  حوين ق ض أحو العصلني، كصن ال  ر 

نا ما بعد متراا معيناا، أحمد بعد متراا يف القمة، وهلقا لص فرلالقل بع ه، أحمد 
ح  لص عنوك متر، عنوك مخي كراتني، روحد وآل  ه متر باملصا فات من 
 ارل الكراتني اللة عنوك، بضاعة جات جويو  بعو العقو القل تعاقو 
مع ، تنط ق عليها املصا فات، أصز وال ال  أصز؛ أن ال ي  ااا وق  علل 

 مص صف  يف القمة.

مباها خي ين الشرط  حنن حمقصح يكصن من مال ، مباها خي ين  خي ين ب ورف 
الفضصل، ما  صر ال ورف الفضصل  عنوحما بي  وشرال، الفضصل غي املال  

 والصكيين، الفضصل ال  ص مال ، وال  ص وكيين، فله  صرتان: 

  صر  بي  أن ي ي  مل  غيه. -

 وأن يش ل ل يه.    -

   اأو، ال ي ، ما حك ها  قاح:    الوصر 
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 "ف ن باَع ِمََّْ  غيرِه"

مل يوهلل،  الص مطلقاا، اها باي ا حمسان مهل  غيه مل يوهلل، فلص قاح 
 بع   آيار  فالن؛ ال يوهلل، وأما الشرال:

 ".بال ِإْذٍن لم َيِصحى  شيًوا أو اْشتَََر  بعيِن ماِله" 

 بال اهن هل  ال ي؛ مل يوهلل،" غي املال  بعني ماح ال ي أو اْشتَََر "
ولنفرض املسألة يف ملالني يف شخوني، فيوين وعامر، فيوين عنوه جصاح، ال 
عفصاا.. فيوين ترك عنول ألف لاير و يعة عنول، وجوت جصاح يُ اي بسعر ر يص 
ألف لاير مصا فات مم از ، فأ قت  قه األف لاير وقلد لل احل  أش ل من  

    نا اش م بعني ماح ال ي بال اهحمه ال يوهلل.جصاح هبقه األف، يوهلل وال ال

لص ان اش يد، قلد لل احل  أش ل  قا ااصاح هبقه األف لاير مهلٌ  ل 
أحما، وأر ت أن يكصن الشرال لفيوين  ين يوهلل  هبقه األف لفيوين، قلد أش ل 
من   قا ااصاح هبقه األف لفيوين يوهلل وال ال  ال يوهلل كقل ، آصال كان 

 يعا الفضصل أو بعني ماح اأ ر كال الوصرتني ال توهلل. بعني ماله

 احم هينا."، بال ِإْذٍن لم َيِصحى  شيًوا بعيِن ماِله"قاح: 

 الوصر  اللاحمية يف الشرال و ة الد يوهلل فيها ال ورف الفضصل ما  ة 

ِد َصحى له باُ" ْْ ازِة جوإن اْشتَََر  له في ِذمىِته بال ِإْذنِه ولم ُيَسمِّه في اْلَع
 ".وَلزَِف اْلُمْشتَََر  بَعَدِمها ِمًَّْكا
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: تورف - لينا حمعيو وحمقصح–ما  صر   قه املسألة  شرال ا حمسان 
الفضصل اما ب ي   أو شرال، فال ي  ال يوهلل، والشرال اما أن يكصن بعني  أو بوين  
يف القمة، فإن كان الشرال بعني  مل يوهلل، وان كان بوين  يف القمة؛  هلل هل  

  ر و ص أال ُيس ل املش م له يف العقو، فيقصح أش ل من   قا ااصاح  بشرط
بألف لاير، و ص ينصل أن الشرال لفيوين، و ص ما اآ أهن فيوين فنصم أن الشرال 
لفيوين، يوهلل وال ال  بألف لاير األف لاير  ين يف القمة وال عني   ين يف القمة، 

  .ه يف مصال  منها  قا املصلال تنسصا الفرل بني العني والوين، حن ال الي

اهاا الشرال وق  بوين يف القمة و ص ألف لاير،  هلل ال ي ، بعو ما  هلل ال ي  
ا ن ال ي    يهلل، فيوين رج  من السفر بالسالمة شيخ فيوين اش ينا ل  جصاح 
بألف لاير قاح: من يقصح لكم ما أريو جصاح أحما،  ين ي طين ال ي   ال ي طين ال ي ، 

ن يليما أحما  قا ااصاح، يوي ااصاح  قا مهلٌ  ل، واألف ال ي    يهلل، لك
 علةَّ أحما.

اهللالة اللاحمية: فيوين اش ينا ل  جصاح، قاح: اهلل أيي   ي، أحما من زمان 
وأحما أ يت عن جصاح، كم آعره  قلنا: اش يناه بألف لاير، قاح: اتفضين  قه 

 فيوين بأثر رجعة.األف،  هلل ال ي  اأوح، وحوين املهلُ  يف ااصاح ل

ماها يعا بأثر رجعة، يعا منق مت العقو، وما فاحلو   قه اأثر الرجعة، ما 
فاحلو ا ملاها ما قلنا حوين املهل  عنو ا جاز  عنوما وافق  لص أن  قا الشةل 
ش م كان له اال، علل آ يين امللاح: كان اش يد ع ار   صار اهللرم بالصاحو، 

ُ
امل
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من السفر يف شهر،  قا الشهر له أجر  مليصن لاير، اأجر  و قه الع ار  ليج  
 ل أحما وال له  اها وافق اأجر  له حيوين املهل  بأثر رجعة منق الشرال.

اها كان له ولو اش م حماقة؛ فصلوت، بعو ما ولوت قلنا له اش ينا ل  حماقة، 
لناقة بصلو ا  اقاح: اهلل أييكم  ي مصافق، حمعطيه الناقة وحمأ ق الصلو وال حمعطيه 

 بصلو ا؛ أن املهل  ث د له منق الشرال.

ملاها    نا تورف الفضصل يف القمة  أن القمة تق ين ال ورف، ما يف 
مشكلة قلنا لكم ح  لص أن ا حمسان باي شيئاا ليي مصجص اا عنوه، لكن باعه يف 

 دالقمة قاح أبيع ، لص قلد لصاحو أبيع  عشر  أ صي من ال  ر السكرل، وأحم
ال عنوك متر آكرل وال عنوك ىين متر، لكن تس طي  تصفره، يوهلل وال ال  يوهلل؛ 

 أحمه باي يف القمة، وهم ه قابلة لل ورف.

 اهاا حملخص الفضصل: 

 الفضصل يف ال ي : ال يوهلل بيعه. -

ويف الشرال: ان كان الشرال بعني  مل يوهلل، وان كان بوين   -
  هلل، ملا  هلل له حال ان:

 نق ه املاح فيل د املهل  لل ش م له مأن أيي من اش ل ل
 مت العقو.

  اهللالة اللاحمية: أال أيي فيكصن املهل  هلقا الفضصل القل
 اش م من غي اهن.
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، يعا ه"  لرَ تََ ن اشْ إ"و  قه مسألة تورف الفضصل و قا معىن قصله: 
 م يف " يعا مل يش ل بعني ، وااا اشهتِ مى "في ذِ وان اش م عامٌر لفيوين 

أهحم ه أحما "، بال اهن فيوين، ما اآ هنِ ذْ ه بال إِ تِ مى   له في ذِ رَ تََ ن اشْ إو لقمة، "ا
ا ، ما قلد لل احل :  قا الشرال ما  ص ل  قه"مِّ سَ ولم يُ اش يد له مفاجأ ، "

لم و لفيوين، ال ما قلد  قا الكالم، قلد: أش ل من   اي متر و لونا، "
" يعا لفيوين له حى صَ ملن يكصن  قاح: " "حى صَ  هللَّ ال ي ، "" دِ ْْ عَ ه في الْ مِّ سَ يُ 

 مرالقل  ص عا "، رَ تََ شْ مُ الْ  فَ زِ "ولَ  اها أجاز، وان مل ُأي قاح:" "باُجازةِ 
 وين." فيكصن املهل  ل اها مل ُأي فياكً َّْ "مِ يعا بعوم ا جاز   ها"، مِ دَ "بعَ 

ن إ"و : $تعا،، و نا حمن ه أن قصله  $ قا معىن ع ار  املونف 
، فلص غأن ال ورف يف القمة  نا ال يعا أال ُيسل،م امل له" تِ مى   له في ذِ رَ تََ اشْ 

قاح: أش ل من   قا ااصاح بألف لاير، وأحما أحمصل الشرال لفيوين، قاح: ا ف  
امل لغ، فرحد  فعد الوين  قا عن فيوين بنية الرجصي اليه،  ين  قا خيرجه 

 لاير يف القمة. عن كصحمه يف القمة  ال خيرجه، العقو وق  علل ألف

احم هينا ا ن من املسألة اأو، من املساحلين الد خي ين فيها شرط املل ، 
 و ة تورف الفضصل.

ة بي    المسعل  الثاني  في المسائَ التي يختَ فيها شرط الِمَّ : -
اأرالة غي امل لصكة، كيف بي  اأرالة غي امل لصكة،  صر  احم  ت ي  
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وال ة، و ة من تورف الفضصل،  أرلن عامر ي ي  أرض فيوين  قه
 لكن ليي  قا املرا ، املرا  ما  ص:

َعْرِض الشاِف وِمصَر والعراِق،" َِِن ِممىا فُِتَح َعن ًةَ   وال يُباعُ غيُر اْلَمسا
ََجىرُ   ".بَ تَُ

يف ك اب ااها  ق ين ا جاز  أن  -أيها ا  ص  الكرام-آ ق معنا  
 ا مام ، عنص  يعا بالسيف، ُ ي"ن ةً عَ "املسل ني اها ف  صا أرلاا بالسيف 

 بني  يارين ما  ا  

 قس ها علل ال ااني. -

 وقفها علل املسل ني. -

اها قس ها علل ال ااني  الص يروحصا ي يعص ا ما يف مشكلة أ ا 
مهلٌ  هلم، لكن اها وقفها علل املسل ني  ين يوهلل بيعها  ال يوهلل بي  الصقف 

نيد بيعها، لكن يوهلل بي  املساكن اها بُ   قه وقف علل املسل ني، فال يوهلل
عليها، يعا املساكن املصجص   عليها يوهلل أن القل أوقف  ص اأرض فيوهلل 
بي  املساكن، أما اأرض فال يوهلل بيعها؛ أ ا وقف علل املسل ني، و قا 

َِنِ "القل هكره املؤلف قاح:  ، ما ماها غي املساكن"، وال يُباُع غيُر اْلَمسا
فال ت اي اأرالة، وااا تُ اي املساكن فقط في ا فُ ههلل ع،نص ا؛ أن   ص  اأرض،

 ملا ف  ها جعلها وقفاا علل املسل ني كأرض الشام ومور والعرال. ڤع ر 
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 ين أصز تأجي ا وال ما أصز  أصز تأجي ا، ااا امل نصي بيعها، هلقا 
ََجىرُ "قاح:  ا، والصقف توهلل بيعهأو تُمؤنج،ر يعا توهلل اجار ا وال يوهلل  "بَ تَُ

اجارته وال ال  حمعم، الصقف توهلل اجارته، لكن ال يوهلل بيعه،  قه  ة 
 اأرالة غي امل لصكة، وهكر يف الشر  مساحلين أ رم يف اأرالة غي امل لصكة.

 قه املسألة الد هكرحما ا ا ن ال يوهلل يف  قه اأرض بي  اأرض، 
 ا يف وحما  صر  أ رم هكر لكن يوهلل بي  املساكن، ويوهلل أيضاا تأجي ا، عن

الشر ، و ة الد ال يوهلل بيعها، وال يوهلل تأجي ا، و ة أرالة املناآ :  
كعرفة، واملرمل، واملسعل، وحنص هل ، فهقه ال يوهلل تأجي ا وال بيعها، بقاي 

 املناآ  قاح الم اول: "بال حمياي".

  وهكروا أيضاا مكة واهللرم فإحمه علل املق ب و ة مسألة  الفية مشهصر 
و ة مسألة بي  رباي مكة  ين أصز بي  رباي مكة أوال أصز، املق ب أحمه ال 

 أصز بيعها وال اجار ا واملسألة مقكصر  يف غي  قا املصل .

 من المسائَ التي يختَ فيها شرط الِمَّ : -

ِا البورِ " ْْ  ".وال َيِصح  بيُا نََ

ل ، فإن املال ر حمق  ال ئر، املال املصجص  يف ال ئر ح  لص كان ال ئر يف أ
ئر، املصجص  فيه ليي مهلكاا ل ، فال يوهلل بي  حمق  ال ئر يعا املال املصجص  يف ال 

ِا البورِ  وقصله:" ْْ  خُيرل ما لص اآ خرل ا حمسان من ال ئر مالا اآ خرج ه" نََ
 طلع ه يوهلل أن ت يعه وال ال  يوهلل أن ت يعه.
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َلٍ وَشْ ٍك، ِضه من ََ وال ما يََْنُبُت في أر الرابا مما يختَ فيه الشرط:"  -
 "وَيْمَُِّكه آِخُذه

ما ين د يف أرل ، أشيال ما أحمد اللة زرع ها حم  د حميلد أمطار  
وحم  د أحشاش حشاحلش وحنص هل ؛ فإن  قا وكء، وشصك، وكقا فإن  قا 
ال يكصن مهلكاا ل ، بين ألكه من أ قه، و قا ُم ا  ل ي مملصكه من آ ق اليه 

 ملكه.

ا أن ال يصي فيها ثقين لعلنا حمق ور، واهلل أعلم، لعلنا حمقف علل  ق
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني، جياكم اهلل  ي.

َال:   اها قيين الشار  يف ك ب اهللنابلة ف ن املرا  س

ابن أيب ع ر يف )الشر  الك ي(، ال هصش ما يس صحمه الشار ،  ال  ا :
 له أحياحماا بممم )م.ص(. يس صه الشيخ منوصر، ويرميون

َال:  اش يد أرض من ع د،   ماتد و فعد....  س

ال أ رل  قه املسألة واقعة اف ال ك ال ا، اآ ف ال أ ين  ال  ا :
 الف صم، وأحما مورٌو ولسد مف ياا.

َال:  حمرجص اعا   شر  مسألة تورف الفضصل  س
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واهلل  عب حمعيو شرحها، لكن علل كين حاح الورو  ال  ا :
سهين، مصجص  تس طي  أن ترج  اليه، أن هلا  صر كلي ، قلنا لكم: ان م

 تورف الفضصل اما ب ي   أو شرال، فال ي  ال يوهلل، والشرال له  صرتان:

 أن يكصن الشرال بعني. -

 أو يكصن الشرال بقمة. -

 فالشرال بالعني ال يوهلل، والشرال بالقمة له  صرتان:

 أن يس يه يف العقو فال يوهلل. -

 يه يف العقو فيوهلل.وأال يس  -

َال:   يقصح: ال ورف يف الص يعة ينقلب قرلاا س

حمعم ال ورف يف الص يعة ينقلب قرلاا اها تورف بإهن املص ي،  ال  ا :
 أما ب ي اهحمه فال يكصن، فإاا ينقلب  قا غو اا.

َال:  ما اها باي احمسان آلعة ال ألكها، لكن علل امللاح القل هكرت س
ونها،   ق ين أن يسل ها له اح هيت أو آرقد من أحمه يوفها له، ويق ض 

 ال احل  أل املش ل مل يش ل منه ف ن ي   ين اخلسار  

 قا يأش معنا ان شال اهلل يف فوين ال ورف يف امل ي  ق ين  ال  ا :
 .-ان شال اهلل –ق ضه وبيان من يكصن عليه الض ان 

َال:  (1:34:53)س
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ا حمسان، ح  لص كاحمد اهللشيش القل ين د من غي ع ين  ال  ا :
أرض ملالا واحو عنوه قطعة أرض ملالا كيلص يف   أرض مملصكة، عنوه قطعة

كيلص وفيها حشيش وكء وين د أة واحو يأ ق ا له حق أن يأ ق ا  قا 
الشخص وال ال  ااصاب: حمعم، من أ ق ا ملكها، ليسد مهلكاا لواحب 

ملال ليي  قا  ص اأرض، لكن الشةل القل ييرعه ا حمسان ويص ين له ا
 املقوص .

َال:  قه مسألة  ين أصز ا ن حنن قلنا من حم د يف أرله كء أو  س
عشب؛ فإحمه ال ألكه مبهر  حم اته يف أرله، وأن من أ قه ملكه  هلل وال ال، 

  ين أصز الو صح ا، اأرض ب ي اهن 

قالصا: ان كاحمد اأرض ىصطة مسصر ؛ فإحمه ال أصز الو صح  ال  ا :
غي اهن، وأما ان مل تكن مسصر  وأرض مف صحة، و  ين احمسان وأ ق  هلا من

منها فال حي ال ا، اآ ئقان املال ،  قا  ص تفويين املق ب يف  قه املسألة، 
أما أن ي ي   قا الكء القل حم د يف اأرض  قا ال يوهلل ك ا آ ق واهلل 

 أعلم. 

َال:   ين يش ط حضصر العني يف جملي العقو  س

بالضرور  قو تكصن العني غاحل ة عن جملي العقو، يقصح ليي  ال  ا :
بع   آيارش الد تعرفها أحمد رأي ها هاك اليصم يقصح: حمعم، أعرفها وأمي 
رأي ها، قاح: بع   تل  السيار  وقو ر  ا أمي، وليد حالر  يف جملي 

 .-ان شال اهلل–العقو، يوهلل ما يف مشكلة بشروط تأش هكر ا 



1518 
 

َال:  ( 1:32:1) س

حمعم، بي  الوين بالوين ال بو فيه من ق ض أحو العصلني،   :ال  ا
اها باي  ين بوين عن طريق ا حم حمد، ومل ي م ق ض أل من العصلني يقصح 
توف  عنو ال سليم، و ص  ين فالعقو  نا غي   يهلل، كيف حمو  ها، حمقصح: 
ا اجعلها وعو، يعا ي وين علي  يقصح أريو اش ل من ،   قا يكصن وعوا

ا أوعوك أش يها، فإها جال يسل ها ل  ت عاقوان آصال كان باملعاطا  تقصح أحم
أو بالوي ة القصلية يف وقد ال سليم، تسلم امل لغ وتأ ق السلعة، أما أن يكصن 
هل  عقو الزم فال يوهلل من غي ق ض أل من العصلني ما  ام  ص  ين 

 بوين.

َال:  ما الفرل بني الصعو والعقو  س

 قضالا، ما يقور يليم   -ا  ص  الكرامأيها -الصعو  ال  ا :
غي الزم 

واهلل وعوت  أش ل من عنوك السيار  وبعوين بطلد،  ين تس طي  تق ب 
 لل  ك ة وتقصح: وعون ال بو ت يعصه السيار  غوب عنه  ال، ال أكن  قا.

َال:      س

ال ي  من حييت اش اط الق ض  -أيها ا  ص  الكرام-عنوحما  ال  ا :
 منها:ثالث  صر 

ما ُيش ط ق ض مجي  العصلني  قا  ص الربصيات،  -
 الربصيات حمش ط ق ض مجي  العصلني.
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: حمش ط ق ض أحو العصلني، و ص الوين بالوين الثاني -
(، أحمه جال يف اهللوييت  ل 1:36:36ح  لص مل يكصن من الربصيات)

عن بي  الوين بالوين، وحكل ابن املنقر ا مجاي علل  قا، ح  لص مل 
 كن ربصياا ما يعا لص مل يكن ربصياا  ملين: ليي مبكيين وال مصزون.ي

: ما كان فيه يف أحو العصلني عيناا فإحمه ال أو اْشتَََر " -
 يش ط الق ض أل من العصلني.

َال  ( 1:39:9: )س

: اهلل أعلم ما أ رل، من جهة بي  آيار  جويو  وال مس ع لة، ال  ا 
أن تص ف يف القمة، ااويو  حي  ين ال  ص السيارات املس ع لة ال أكن 

 ا ة ا ن ااويو  تنض ط بالوفة في   ين أما آيار  مس ع لة ي ي  آيار  
مس ع لة ق ين أن تو ين يف ملكه يقصح: أبيع  آيار  كامرل ماشية ماحلة ألف 
 قا ال ينض ط، السيار  املس ع لة ال أكن ل طها بالوفات في ا يمثهر واهلل 

 أعلم.

َال     : س

: ال ما يليم الصفال بالصعو مس  ب يف ملين  قا، يعا واحو  ل  ا
ا ان شال اهلل أجة وأش ل من   ين أب عليه شرعاا أن يأش  قاح واهلل غوا

ا، املق ب أحمه يس  ب له الصفال بقل  وال يليمه ال  ياحمة وال قضالا.  غوا
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َال :  ين أصز لإلحمسان أن أعين.. ملالا اش يد آيار  أحمد كاش س
 ألف، جال واحو قاح أريو أش يها من  باأقساط، فقلد: ما  ام خب سني

باأقساط وت أ ر علة يف الل ن، وتسو  ل بعو آن ني؛ أبيعها ل  بس ني 
 ألف، أصز هل      

: حمعم أصز، لكن ال أصز أن ت ي  له خب سني ألف حالَّة، فل ا ال  ا 
ين وتييو،  قا ال أصز ربا، ني أو يقصح أبيع  مخس يعهي تقصح  الص أُأ،جه

ألف ملالا تسو  ا  الح اآ صي، جالك بعو اآ صي قاح عاجي عن السوا  
ما أآ طي  قاح  الص معين ل  اياه آنة وتيو  مخسة ومخسني ألف بوح 
اخل سني،  قا أيضاا ال أصز، أما الو صح يف أ ين العقو بييا   ع ا ي اي به 

 الشةل حاالًّ  قا ال بأو به ما يف اشكاح.

َال     : س

: حمعم، وأصز االآ و ا  هبا أل بامل نهسة، ال بالنهسة  كقا ال  ا 
 حموه. 

َال     : س

ال أ رل، اهلل أعلم، بي  املساكن ق ين أن ت ىن بالص ف،  قا  ال  ا :
 فيه حممثر فيه اشكاح، أما أحما فأقصح: ال أ رل.

َال:      س
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يه أن يكصن ط فيأش يف باب السلم ان شال اهلل، السلم ُيش   ال  ا :
مما ينض ط بالوفة، وُيش ط فيه أال يكصن ُمعيناا، ا شكاح  ين  قا ُأكن 
كقيقه يف العقارات االحمض اط بالوفة، وأال يكصن معني، يعا أبيع  شقة 
العقار ال أكن أن تنض ط  ف ه اال اها حو ت مكاحمه بال  ويو، اها حو ت 

 القمة  املكان  ين  ار معيناا وال بقة مص صف يف 

، بوون ما حيو  مصقعها  يعا ما يقصح ل  يف  قا (2.:0:40)
املكان، يف  قه اأرض، القطعة رقم ثالثة   قا  ص ا شكاح، ملا حو  ا ن 
 قا ال  ويو أال خيرجها ا، كص ا معينة، أقصح ال أ رل، وآ أش املسألة عنوحما 

م متر من بيع  آليف باب السلم، يعا ملال يف السلم ال يوهلل أن تقصح أ
 حاحلط با فالن، أو من ال س ان الفالن، أو امليرعة الفالحمية، ال يوهلل.

َال:      س

عنو م أ لة  ا ة، و ة اأثار كلي  ور ت يف  قا ويف ال  ا : 
َواْلَمْسِ ِد اْلَحَراِف الىِذي َجَعََّْناُه لَّنىاِس َسَ اً  : ﴿تفسي قصح اهلل 
َُِ  ِفيِه َواْلبَ  ، قالصا ومن اح ال آكن، ومن اآ  ىن [25]اهللىل: ﴾ادِ اْلَعا

أآكن، أ ل ها  ا ة ليسد م نية علل فقط قضية كص ا ف  د ع،نص  أو 
 ُ ل اا، أو كقا.

َال      :س
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االح ياح علل ربا بالنسيئة،  قا يييوه شؤماا وكرأاا، ربا  ال  ا :
حمد قووك  أالنسيئة لص جعلناه بي ، أكن أ ف مما لص جعلناه قرض، يعا

ربا النسيئة وليي ربا الفضين   ص القل يمثهر واهلل أعلم يف بعض الوصر ال 
ا أن تكصن قرلاا، ويف بعض الوصر ال أكن أن تكصن بيعاا، يعا  أكن أبوا
ملالا لص جال واحو وقاح: بعطي  ألف لاير علل أحم  تعطا ايا ا بعو شهر، 

وله،  قا  ار قرض ال حي  ين  قا ماها  ار   ف  املاح ملن ي  لكه وير  ب
أن حمقصح  قا بي  واهلل فيه معاولة، ال حمقصح  قا قرض   ين يف هم   و ار 

 مض صحماا علي .

أحمد تقوو العكي يا شيخ، ال  ايين علل ربا النسيئة بأن يكصن قرض، 
ا، أعطا ملاح: ) (  نسه 1:44:23ما الوصر  الد تسأح عنها، أعطا كويوا

ا بكر  ه، يعا أحما بعطي  مخس احلة لاير ا ن وتعطا ايا وال ب ي جنسه   نس
رياالت مفروطة كو    قا ال أصز ح  يف القرض،  قا ال أصز ال يف ال ي ، 
وال يف القرض؛ أن القرض اها اش طد علي  منفعة فإحمه خيرجه عن ا باحة 

ا تر  ل مخس  حلة لاير اوأعله ىرماا، لكن لص أقرل   مخس احلة لاير وأقصح غوا
لص جيد ور يد ل مخس احلة لاير ورقة واحو  ما ل عنوك شةل،  قا ما يف 
اشكاح، أن أجعلها قرلاا، أقصح ل   ق  قه مخس احلة لاير قرض غواا ترجعها 
ل، ما عنول  رف أحمد تريو ما  رف مخس احلة لاير قلد ل ا رف ل، 

عنول قلد ما عنول  رف  لة اخل س احلة عنوك و ق  قه قرض من 
مخس احلة لاير، القل يمثهر أن ما يف اشكاح وبكر  جتيب له مخس احلة لاير ان 
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ج د له ايا ا مفروطة أو ج د له ايا ا ورقة واحو  ال بأو بقل ، واهلل 
 أعلم.

لكن احم  ه القرض حاح ولص أجله، يعا يف طرل ي تب علل  قا بعض 
 الطرل.

َال: )   ( 31:.0:4س

نوحما عقو ا ه اآ وناي يف املق ب،  قا املق ب عنوحما ما عال  ا : 
عنو اهللنفية، أما اهللنابلة ما عنو م عقو ا ه اآ وناي له أحكام  وه، ما 
يس ل اآ وناعاا أب أن ت صفر فيه شروط السلم، ان احمط قد عليه  هلل، واال 
مل يوهلل، وهلقا اها جعلناه من باب السلم معناه ال بو من ق ض رأو املاح يف 

  قا املق ب.جملي العقو 

َال:      س

  يف باب )الربا( احمه ال أصز بي -ان شال اهلل– قا يأش معنا  ال  ا : 
ا بيو اأ ناف الد ور ت يف اهللوييت وما يقاو  ه ب بالق ب اال ملال مبلين يوا

 عليها من كين مكيين ومصزون.

َال:      س

ملناف  اهكرت لكم كالم ال هصش، أن ال هصش تصقف يف مسألة بي  ال  ا : 
 ين  ص مطلقاا أم خي ص باأمللة الد هكرو ا بالعقار، وجال ابن فيوز وقصم 
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االح  اح اأوح أحمه خي ص باملناف  قصم اح  اح أحمه خي ص باأرالة فقط 
 والعقارات.

َال:     س

الشرط ااياحلة  قا فيه تفويين، يف قرار لل ه   الفقهة، ويف ال  ا : 
: أقصح اش يقرار هليئة ك ار العل ال الش د رط ااياحلة اها كان يف  ين، يعا ملالا

من عنول آيار  علل أن تسو  امل لغ بعو آنة ماحلة ألف لاير، حطيد علي  
شرط جياحلة اها تأ رت عن املصعو يييو علي  امل لغ  قا ربا  ريهلل ال أصز، لكن 

قاوح م الشرط ااياحلة أجازه اجمل   الفقهة اها مل يكن يف  ين، ملين: ع ين يعا
مطلصب منه اماز أع اح، فقلنا: اها تأ رت يف اماز ا خيوم، اجمل   الفقهة 
أجاز  نا، خبالف ما لص كان مطلصب منه ال سليم  ين عليه يعا لص اف لنا العقو 
فيه طرفان أحو ا مس أجر وا  ر مؤجر، املس أجر عليه أن يسو  اأجر  يف 

ن أأصز حمشرط عليه شرط جياحلة  ال؛  تاريخ ىو ، تأ ر عن  قا ال اريخ  ين
، لكن املس أجر القل يقوم ع ين ملين املقاوح ملالا يقوم ع ين اها  قا من الربا

تأ رت يف تسليم الع ين عن ال اريخ الفالن يفرض عليه الشرط ااياحلة اجمل   
 الفقهة أجاز الشرط ااياحلة يف  قه الوصر ، الوصر  اأو، ال.

َال: )  ( 0:40:21س

ا جار  عقو م ا علل ال الة اها رف  اأجر  بال الة، اأجر    ا : ال
 ال توهلل اال بال الة أ الا اها ام ن   الص ال يؤجر.
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َال     :س

: اها اش يد هبقا املاح بعني  قا املاح  قا شرال بالعني، وليي ال  ا 
ت قشرال مبا يف القمة، أما لص اش يد بألف لاير ما حولد معة وه  د أ 

املاح حق شخص وآو ت هبا ال ي    يهلل، ولكن يليما بوح  قا الل ن، ملا 
أة  احب املاح يقصح مال رجعصه حمقصح يس   ماله، ويل د يف همة بوالا من 
 قه األف الد  فع ها، فال يؤثر علل ابطاح العقو، لكن يؤثر يف أحمه يليما بوح 

 من  قا امل لغ القل آو ته.

َال       : س

ا أن الص يعة تكصن  يناا،   ا :ال  الص يعة ال تكصن  يناا، ال أعرف أبوا
 الص يعة تكصن عيناا

ال تكصن  ين، أعطي ا عشر  لاير و يعة عنول اح فظ هبقه الصرقة الد 
أعطي ا، أما أعط ا عشر  لاير قلد  الص قرض ل  بعوين ج لة بوهلا  ار 

 قرض مل يعو و يعة.

َال:      س

عليه هل  ال ش ، احمه حيرم عليه، لكن ال يؤثر علل فسا   حيرمال  ا : 
، ملين واحو ع،ق،و، ع،قنو   يهلل مك  ين  العقو؛ أن العقو ما وق  عليها أ الا
اأركان والشروط ح  يوف   قه امل الغ آرل ماح من الناو وآو ،  ين العقو 
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لناو لي طين  ال، ال ي طين العقو، العقو   يهلل، لكن حمقصح أمصاح الناو تس   
 ويليم  أن توف  بوالا منها.

َال:       س

واهلل  قه  ارجة عن مصلصعنا، و ة يف تفويين، و ة مسألة ال  ا : 
احمه اها تأ ر يف آوا  الوين، حمقصح حمش ط عليه، اها تأ رت علي  زيا  ، لكن 
 قه الييا   حنن ال حمأ ق ا، تُعطل للفقرال، كقا الف صم عنو املشايخ يف الف صم 

ة عوم جصاز هل ، بعض العل ال جصزه لكن فيه اشكاح يف جصازه، علل  الواحل 
 كين حاح مسألة م  صثه عنو املعا رين منهم من أجاز ومنهم من من .

َال:      س

لضرر، ما أ رل اهلل أعلم، اللة لرر له أن أن  الناو، لكن  ين  ال  ا :
 .أعلملص منعهم ومل يس هي صا وأ قوا ألكصن وال ال  ال أ رل اهلل 

َال:      س

يأش العربصن، العربصن اهللنابلة أصزوحمه، اها ما متم ال ي  اها كان ال  ا : 
العربصن موفصي وما متم ال ي  فإحمه أصز يأ ق العربصن، لكن اأو، للناو ملين  قه 
اأمصر  ا ة اها كان العربصن م لغ ك ي فال ين  ة أن يأ قه، يأ ق بقور ما وق  

 عليه من الضرر.

َال        : س
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ت ي  اأرض  ما يف مشكلة لكن ما ينف  تقصح أبيعها وجتعين ال  ا : 
اأجين حوو الل ار، ال ال بو أن يكصن تاريخ ىو ، تقصح أبيعها بألف 
ومخس احلة، توف  األف ومخس احلة ب اريخ كقا وكقا، ح  لص كاحمد ت اي باأجين 

يو ين  ر واحو، ما أصز أنبأكلر من هل  لكن أب أن يُو ين يف ال ي  علل  يا
علل أحو  يارين، حمقصح: واهلل أبيع   قه بألف حالَّة وبألف ومخس احلة مؤجلة 
ال، ال يوهلل، تقصح تريو ا مؤجلة وال حالَّة  قاح أريو ا مؤجلة قلد ل  بألف 

 ومخس احلة  الص، ما يف مشكلة.

 لكن يو ين املش ل علل تاريخ ىو  ال يييو وال ينقص.

َال:     س

( قالصا  قا 1:52:35: قيوو ا باثصط، أ  اب اهللصاشة علل ) ا ال 
 و ص باثصط، وأ ن يف املن هل قيو ا هبقا.

َال     : س

: الن ين مما ين ف  به، حنن قلنا ما يوهلل بي  اهللشرات، لكن الن ين ال  ا 
 مما فيه منفعة م احة.

َال     : س

أن  ال ما  ام : ما  صر  هل   ويص النص وال  ويص العقو ال  ا 
العقو ال أصز وتعارف الناو عليه ال يوهلل، العرف م  يُع ين بالعرف  العرف 
يُع ين مبا مل ير  فيه حمص من الشري فنفسره والعرف يف الشري له اع  ار وعليه 
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اهللكم قو يوار، لكن لص تعارض يعا ا ن عرف  ول  ة ال عامين بالربا عرف 
يي كقل   ال خنووه حمقصح الربا حرام ولص  ول يف كين املوارف  هلل وال ال أل

 تعرف عليه أ ين اأرض كلهم فهص حرام.

َال     : س

: ال ما حمقصح  اطئة يف اهللنابلة ما وجوت أحو يقكر  قا املعاملة  ال  ا 
كاحمد ىرمة ملال ق ين عشرين آنة ا ن تعارف الناو علل ال عامين هبا حمقصح ا ا 

 اهلل أعلم. م احة  قا ليي مصجص اا في ا أعلم و

َال     : س

: العرف مقارن للخطاب خيووه  طاب الشري، وأيضاا العرف ج ا 
في ا يعا ملال م  حمقصح العرف خيوص لص جيد يف السعص ية وقلد ل بكم 
 قا قلد ل   قه بعشر  أالف لاير بأل لاير الرياح السعص ل، وال الرياح الي ا، 

سعص ل؛ أن العرف  نا  وص ال عامين وال الرياح كقا أل لاير حمقصح الرياح ال
 قا من  صر ال خويص بالعرف كقل  ملال ملا تركب تاكسة يصم اا عة بالنفر 
وقفد آيار  تاكسة رك د بالنفر لل رم كم توف  أجر   قاح ال احنا ما اتفقنا 
أريو من  عشرين لاير حمقصح ال  نا العرف قاحلم مقام اللفظ والعرف ان النفر بكم  

  هلل يا شيخ وال ات يت اأعراف.بريالني 

َال      : س
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 : يعا ت ي  آيار  بال قسيط  تش ل آيار  بال قسيط، ويف كينال  ا 
شهر توف  قسط قوره كقا وكقا،  قا ما يف مشكلة جاحلي لكن بشرط أال يييو 
بعو هل  بال أ ر ما يض  علي  شرط جياحلة يقصح كين ما تأ رت شهر يييو 

ط ال أصز أما احمه آعر ا ىو  من اأوح ماحلة ومخسني علي  اها ول   قا الشر 
ألف يف كين شهر توف  عشر  أالف ما يف مشكلة  ص يع ين حساباته وخيلص 
حساباته براح ه ما يف مشكلة يعا ال احل  أو ال اجر يقصح ل  أحمد تريو ا مقسطة 
علل كم  قلد له علل ثالث آنصات آصم حساباته ومعامالته ومعا الته براح ه 

 وبعوين أة ي عاقو مع  علل م لغ ىو  ال يييو بال أ ر وال ينقص بال قوم.

يعا لص ك  صا يف العقو شرط جياحلة كين شهر ي أ ر فيه الع يين يف السوا  
 ييا  عليه ماحلة لاير زيا  .

َال  :    س

: واحو فا لة اثنني يف كين آنة يف اأ ي أحما املش ل كم امل لغ ال  ا 
 الص اها كان أحما املش ل أ  ين علل ون  ىو  ال يييو وال  القل يطل  عليا 

ينقص ما يف مشكلة كصن ال اجر يع ين حساباته واحمه يف الشهر يأ ق واحو يف 
املاحلة يأ ق عشر  يف املاحلة براح ه لكن خيلص حساباته العقو القل بيا وبني 

عه قاح واهلل وت مال اجر يكصن علل ون ىو  ال يييو رياال بال أ ر، لكن لص تعاق
 قه بعشر  أالف، ولكن لص تأ رت  قه بسنة بعشر  أالف لص تأ رت بيييو 

 أكلر  قا ال أصز.

َال   :   س
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: بي  شها ات  ال أ رل اهلل أعلم، تريو توصر  قه املسألة، ال ال  ا 
 قه ليسد عيناا ت ي  بالصرل  ص ي ي  املنفعة كلي من  قه الوصر  ة أكين أمصاح 

 ال اطين أما  قه الوصر  ما أ رل اهلل أعلم.الناو ب

آ  احم  اللهم و  وك أشهو أن ال اله اال أحمد، حمس  فرك وحم صب الي ، 
               و لل اهلل وآلم علل ى و  وعلل  له و   ه أمجعني.               
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 الدرس ال احد والثال  ن

ب العاملني، لرحيم، اهلل و هلل ر السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن ا
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو: 

أن يُفقهنا يف الوين، وأن يُعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا؛ احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 

 بعو: 

 ص الورو اللان يف شر  ك اب ال يصي، من ك اب زا  املس قن  يف ا  وار فهقا 
املقن ، و ص الورو اهللا ل واللالثصن من شر   قا الك اب ك اب زا  املس قن  

 يف ا  وار املقن ، يف الفقه علل مق ب ا مام امل هين أمحو بن حن ين 
 تعا، وغفر له، ومجعنا به يف جنات النعيم.

ينا من الشروط اأربعة من شروط ال ي ، من يُقكرحما هبا يف الشروط وكنا قو احم ه
 الد آ قد معنا  

 الشرط اأوح: ال الة منه ا. .1
 الشرط اللان: أن يكصن العاقو جاحلي ال ورف. .2
 الشرط اللاليت: أن تكصن العني ُم احة النف  من غي حاجة. .3
 .الشرط الراب : أن يكصن ال ي  من مال   أو من يقصم مقامه .4
 يف الشرط اخلامي، فاآ عن باهلل.  -ان شال اهلل–وحم وأ اليصم 
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال ُعووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا 

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.

 اْلبَُيَُ ُع( )َتا 

تعال : وأن يك َن َمْدورًا عَّ  َتسَّيِمه، فال َيِصح  بيُا  قال المصن  
ٍَ وشاِرٍد وطيٍر في ه اٍ  وَسَمٍ  في ماٍ ، وال َمغص ٍ  من غيِر غاِصِبه  آِب

 وقادٍر عَّ  َأْخِذه.

 ووأن يك َن َمعَّ ًما برؤيٍ  أو ِصفٍ ، ف ن اْشتَََر  ما لم يَََره أو رآه وَجِهََّه، أ
 ُوِصَ  بما ال َيْكِفي َسًََّما لم َيِصحى.

َه في بْطٍن ولََبنه في َضْرٍع ُمنفرَِدْيِن، وال ِمْس ه في فَْعرَتِه وال  نًََ   وال يُباُع َحْم
َِّْعه. ََ قََ َه ونحُ ه قب  في َتْمٍر، وص  ه عَّ  َظْهٍر، وُفْ 

ه، وال استثناُؤه إال يٍد ونح ُ وال َيِصح  بيُا اْلُمالَمَسِ  واْلُمناَبَذِة، وال عبده من عب
 .ُمَعيَىًنا

َُ رأَسه وِجََّْده وأطراَفه َصحى، وعكُسه الشْحُم  ََ َْ وإن اْسَتثََْن  من حي اٍن يَُ
.َُ  والَحْم
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ِ  ونحِ ه ف ُرمىاٍن وِبطِّيٍي وبيُا الباِقالى ي ِقْشرِه، وَيِصح  بيُا ما َمعَ لُه في َجْ ِفهَ 
 ُبَِّه.والحبِّ اْلُمْشَتدِّ في ُسنْ 

وأن يك َن الثَمُن َمعَّ ًما، ف ن باَعه بَرْقِمه أو بعْلِ  درهٍم ذهًبا وِفضىً ، أو بما 
 يَنِْطُا به السْعُر أو بما باَع زيده، وَجِهاَلُه أو َأَحُدهما. لم َيِصحى. 

َى ذراٍع أو َقِفيٍز أو شاًة بِدرهٍم َصحى. َرًة أو َقطيًعاَ   وإن باَع   بًا أو ُصبَْ

َى َقفيٍز بِدرهٍم أو بمائِ  ِدْرَهٍم إال دينارًا، وَعْكُسه، أو وإن  باَع من الصبرِةَ 
ٌّ منهما بكذا لم َيِصحى، ف ن لم  َ َْ ُْ  باَع معَّ ًما وَم ه اًل يََتَََعذىُر ِعَُّْمه ولم يََ

ِْْسِطه.  يََتَََعذىْر َصحى في المعَّ ِف ب

عبٍد أو ما َِْسُم عَّيه الثمَ  ول  باَع َمشاًعا بيَنه وبيَن غيرِهَ  ُن باُجزاِ  صحى يََنَْ
ِْْسِطه، وإن باَع َعْبَده وعبَد غيرِه بغيِر ِإْذنِه، أو عبًدا وُحرًّا أ و َخالًّ في َنصيِبه ب

ِْْسِطه، وِلُمْشَتٍر الخياُر إ َِّ ب ن وَخْمًرا، َصْفًْ  واحدًة، َصحى في َعبِده وفي اْلَخ
ََ الحاَل.  َجِه

َه(  )فص

ُح وسائُِر بيُا ِممىْن تََََّْزُمه اْلُ ُمَعُ  بعَد نداِئها الثاني، وَيِصح  النكا وال َيِصح  ال
 الُعْ ِد.
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َّمه وال َيِصح  بََْيُا َعصيٍر ِممىْن يََتىِخُذه َخْمًرا، وال سالحه في ِفتنٍ ، وال عبده ُمس
َْ عَّيه، وإن َأْسَََّم في َيِده ُأْجِبَر عَّ  إزالِ  ُمَّْ  ه، وال َتكِفي كِ لكافٍر إذا لم يَُْعَت

ابِ ، ُمكاتَََبُته، وإن َجَمَا بيَن بََْيٍا وَِتابٍ ، أو بَيٍا وَصْرٍ  َصحى في غيِر الكت
َْسىُر الِعَ ُض عَّيهما.  ويَُ

عْن يَْ َل ِلَمن اْشتَََر  سَّعً  بَعشرٍة: أنا ُأعط يَ  وَيْحُرُف بيُعه عَّ  بيِا َأِخيِه،َ 
 ِمثَََّْها بتسعٍ .

عن يَْ َل ِلَمْن باَع ِسَّعً  بِتسعٍ : ِعنِدي فيها َعشوِشَراُؤه عَّ  ِشرائِ  رةه ه،َ 
ُد فيهما. ْْ َُ الَع َِْد مَعه، ويََْبُط  ليََْفَسَي ويََْع

أن " قا  ص الشرط اخلامي من شروط ال ي  )وأن يك َن َمْدورًا عَّ  َتسَّيِمه(، 
، نيكصن املعقص  عليه، و قا الشرط يش ين الل يك َن َمْدورًا عَّ  َتسَّيِمه"، 

ُل ن كالا منه ا مقووراا علل تسلي ه، ُأكن تسلي ه.
ل ن، أن يكصن الل ن وامل

ُ
 وامل

تعا، مخي  وبنالا علل  قا الشرط ي فري عليه مساحلين، هكر املؤلف 
 مساحلين ت فري علل  قا الشرط، ما  ة  

 ،" ٍَ بد الذي هر  من العفال يوهلل بي  ا بق، ما  ص ا بق  "فال َيِصح  بيُا آِب
، ع ٌو  بق، فالسيو  قا ملا أبق ع وه وشر  منه و رب، جال ا، شخص دهسي

 -شال اهلل ان-ملالا يع ين يف الشرطة وقاح له: ما رأي  أبي  ل   قا الع و وأحمد 
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قه، فهين فأحمد القل تأ  -ان شال اهلل-تُ لغ علل حمقاط ال ف يش فإها وجووه 
 يوهلل ال ي  أم ال 

ووحمه ، قو حيوين وقو ال حيوين، قو أتسَّيمهُنه مع  زه عن ال يوهلل ال ي ؛  
 وقو ال أووحمه، فال يوهلل ال ي ، و قه  صرٌ  من  صر ال رر املعهصز عن تسلي ه.

لبعير االشار ، واملرا : "وشاِرٍد"    صر  ثاحمية من غي املقوور علل تسلي ه:
، شخص لويه بعي فشر   قا ال عي، قاح: أحما ال أآ طي  أن أركض  لفه الشارد

وأ يت عنه، ما رأي  يا فالن أن تش يه ما  اهلل و هلل، فإن وجوته وأ قته فهص 
، في ي  ارًداُنه يبيا بعيًرا شملٌ  ل ، واال فقو حس ناه علي  بسعر  ُوفض؛ 

 بسعر  حموف السعر أو رب  السعر، فهين  قا يوهلل  ال يوهلل هل .

 من الناو وهلقا كليٌ ولكن لص تراليا امل عاقوان  ح  لص تراليا ال يوهلل  قا، 
 اليصم يمثن يقصح: اها كان  ص راض  وأحما راض  ف ا ا شكاح يف  قا  

 حمقصح: الشري ال يرلل هبقا رليد أم مل ترض.

 عاقوين(، حمقصح: لكن حيكم 
ُ
وهلقا الع ار  الد ُتواوح كلياا يقصح: )العقو شريعة امل

يقصح: أحما  ، فال أصز لإلحمسان أن قا كلَّه شريعة رب العاملني 
 راض، ولص كند رالياا فهقا عقٌو ال يوهلل.

ج  شخص أ ل  محامة، و قه اهلل امة تطي وتر "وطيٍر في ه اٍ "،  امللاح اللاليت:
ا، ُعشها، فل ا طارت قاح شخص: أين اهلل امة الد عنوك  قاح: طارت وترج  
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احتمال  نهُان شال اهلل، قاح: أش يها من ، قالصا: ال يوهلل ولص ألهف، الرجصي؛ 
ال و كقا، ف ،أال يرجا، احتمال أنه غير م ج د ميت، احتمال أنه ال يرجا

 يوهلل.

فضالا ع ا لص كان  قا الطي القل يف اهلصال مل يألف الرجصي، عنو م ب  ال يف 
القفص و رب، قاح: بع ه ل ، اهلل و هلل اها مسك ه فهص ل ، ف ا اهللكم  ال 

 يوهلل هل .

 فيه ملالا محام أو ب  ال، وقاح: بع    قا، ويس طي ما رأيكم لص كان يف قفص 
أن يو ين ويأ قه، ألي مخي  قاحلق ح  أسكه وُيسل ه لل ش ل، يوهلل أم 

 .ُن الشرط ُمتحَْال  يوهلل؛ 

اُنهار والبحار والعي ن واملقوص  باملال:"وَسَمٍ  في ماٍ "  ما اها كان ، أالما َ 
 .ُنه مْدوره عَّ  تسَّيمههلل؛ يف حصض  من املال ومكان ىصز  فهقا يو

ما مل يكن اها كان ىوصراا أو يف حصض، أو  "وَسَمٍ  في ماٍ "   قاح املونف:
 حنص هل .

ه وال َمغص ٍ  من غيِر غاِصبِ اخلامي من املساحلين امل فرعة علل  قا الشرط: "
كقل  بي  امل وصب، شخص ُأ قت أرله قهراا، جال وقادٍر عَّ  َأْخِذه"، 

والقص  وال ل ة والسلطة وقاح:  قه اأرض ا رل منها وأ رل شخص بالقهر 
أغرال ، وأ ق ا واآ ص، عليها، فهاله شخص ىام  وقاح: أحما أش ل من  
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كوين ل، ويش يها   قه اأرض، وأحما بعو هل  أرف   عصم وان شال اهلل 
 بر ص، ف ا اهللكم  نا  يوهلل  

ي ها ان كاحمد مقووراا علل تسل ، لكنُنها غير مْدوٍر عَّ  تسَّيمهاال يوهلل؛ 
 قا القل  ، ال ا ب"إال لغاصبه"يوهلل؛ وهلقا اآ لىن املؤلف مسأل ني فقاح: 

ي ع-غوب اأرض بعوما أ ق ا وحاز ا وطر   اح ها حموهم، وتاب ا، اهلل 
وحما م علل  ، واتوين علل  اح ها قاح: واهلل ان تاحلب ا، اهلل -وجين

ا  ة يف  قه اأرض، ف ا رأي  أن ت يعا ايا  نيعة، ولكن اهللقيقة أن ل حاج
 قاح: أبيعها ل ، ف ا اهللكم  يوهلل ال ي  أم ال  يوهلل.

لص قاح له: لن أ رل من اأرض، وأحمد تعلم أن اأرض  قه لن تس طي  أن 
ُ رجا منها، لكن بعها ل وأفرغ الو  ل وأحما أُعطي  حموف القي ة أحسن 

س الختالل شرط الْدرة عَّ  التسَّيم، لي ل ، ف ا اهللكم  ال يوهلل، ملاها 
؛ فإن  قا ُمكرٌه ُأ ق ماله وُ و  هبقا، فال يوهلل بَ الختالل شرط التراضي
 أجين ا  الح شرط الرلا.

صب، لقا ر  اها باي امل و وال َمغص ٍ  من غيِر غاِصِبه وقادٍر عَّ  َأْخِذه" قاح: "
أحما أآ طي   علل أ قه، جال شخص وقاح: فالن  قا القل غوب من  اأرض

أن أحم يعها منه م اشر ، بعها ل وأحمنا أ لوها ان شال اهلل، قاح: بع ها ل ، 
ف اعها ملن يقور علل أ ق ا من ال ا ب، حوين شرط القور  علل ال سليم أم 

 ال  حوين  قا الشرط فيوهلل،  قا الشرط اخلامي.
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عهصض لأل يكصن ا"وأن يك َن َمعَّ ًما"،  الشرط السا و من شروط   ة ال ي :
 معلصماا.

 ين املرا  أن يكصن امل ي  معلصماا أم أن  أن يك َن َمعَّ ًما"تعا،: " وقصله 
 يكصن الل ن معلصماا أم أن يكصن املعقص  عليه معلصماا  

 ُنه سيعتي في الشرط السابا ق له "َوَأْن َيُك َن الثىَمنُ ؛ المبيايُريو  نا 
 شرط    ر.ط امل ي  فقط، وأما الل ن فسيخوه بفعرفنا أحمه أرا  هبقا الشر  َمْعَُّ ًما" 

و ويوه الل ن يف الشرط الساب  آيأش معنا أن  قا ال ين  ة أن يُفهم منه أن 
آاحلر الشروط  ا ة بامل ي ، أ، الشروط اأ رم ملين: القور  علل ال سليم 

 وغي ا  قه ال   ص بامل ي ، بين تش ين امل ي  والل ن، أو الل ن واملل ن.

يعا أن يكصن امل ي ، وااا  وونا أن يك َن َمعَّ ًما" الشرط السا و: " قاح
امل ي  أحمه آيقكر شرط الل ن بعو قليين، واال فهقا الشرط ُمش ط فيه ا وان كان 

علم خي لف يف ال شو  يف شرط العلم، فإحمه ُيشو  يف العلم بامل ي  ما ال ُيشو  يف ال
 يأش  قا معنا بعو قليين.بالل ن، العلم بالل ن أ ف قليالا وآ

املسألة اأو، يف العلم بالل ن و ص: شرط العلم امل ي ، املسألة اأو،: طريقة العلم 
 بامل ي ، كيف يكصن العلم بامل ي   له طريقان هكر ا املونف بقصله: 

 برؤيٍ . .1
 أو ِصفٍ . .2
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بيع   قا أ"، ف م امل ي ، يقصح ل : أبيع   قا الكأو، أو أو بِصف ٍ  برؤي ٍ اهاا "
 الك اب، ف اه بعين ، فهقا طريٌق من طرل املعرفة.

"، أن يكصن العلم عن طريق الص ف، واحم  هصا أيها ا  ص  الكرام، أو ِصف ٍ اللان: "
ا، امل ي  بالص ف حمصعان:    قه مسألٌة مه ة جوا

 ُمعينه يُ ص . .1
مللاح: الوي  آلعة ُمعينة وُىو   أو شةٌل ُأكن ل طه بالوفات، علل آ يين 

لوي  كرتصن من ال  ر،  اي من ال  ر، تقصح: أبيع  كرتصن ال  ر القل أملكه 
املصجص  عنول يف ال يد القل أو افه كقا وكقا وكقا، وتقكر أو افه،  قا بي  

 عني  أم بي   ين  بي  عني.

 وقو ي ي  مص صفاا يف القمة، فيكصن  يناا، اأحكام ُو لفة أم واحو   و لفة.

، وملله ا بالعينُنه بيُمعيناا مص صفاا  ين ُيش ط ق ض أحو العهصلني  ال؛  اها باي
يقكر الفقهال: أبيع  ع ول القل أو افه كقا وكقا، أبيع  آيارش الد أو افها  

 كقا وكقا.

عينة ليسد مملصكةا لل احل  ف ا ُحكم
ُ
 اها باي مص صفاا ُمعيناا ف  ني أن  قه السلعة امل

 ال ي   غي   يهلل.

ا باي مص صفاا يف القمة غي ُمعني فقاح: أبيع   اعاا من ال  ر، و ص ال أل  اه
 اي ال  ر املصجص  يف بي ه أو يف ىله،  ين ال ي  باطين أم   يهلل  ال ي    يهلل، 
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ويليمه بوالا منه، وملين  قه املساحلين أيها ا  ص  الكرام الوقيقة قو ي تب عليها 
ا مبئات املاليني  ، أليي كقل   منازعات ك ي  جوا

ممكن  فقة ملين  قه يقصح: أبيع  مجي  ال  ر املصجص  يف املس ص ي عنوحما، وقوره 
: ألف كيلص، أو يأش املش ل وينمثر ا، املس ص عات فيم ال  ر كله، يقصح:  ملالا
بع    قا ال  ر كله ومقواره كقا وكقا وكقا، ويوفه،   ي  ني أن  قا ال احل  كان 

ق ين  قا العقو بيصم، ماها حمقصح عن  قا العقو    يهلل أو غي  قو باي  قا ال  ر
   يهلل  غي   يهلل.

لكن لص مل يُعني ال  ر القل يف املس ص ي فقاح: أبيع  ألف كيلص من ال  ر القل 
أو افه كقا وكقا،   ت ني أن  قا ال  ر املصجص  يف املس ص عات مملصك ل ي 

 ، فهين ال ي    يهلل أم فاآو  الشخص، أو أحمه قو باعه لطرف    ر ق ين هل
ال ي    يهلل، ولكن يل د يف همة  قا ال احل   قا الوين القل  ص ألف كيلص من 

 ال  ر باأو اف املقكصر .

الوفة ، اهاا عرفنا الفرل بني امل ي  ب"برؤيٍ  أو صف "تعا،:  قاح املونف 
عني، وامل ي  بالوفة يف القمة، بينه ا فرل أم ال فرل  بينه ا

ُ
 رٌل.ف امل

لص أعطاك قاح: أبيع  ملالا جهاز ال لفاز، ه  د ملؤآسة جتارية وقالصا: حم ي  ل  
جهاز ال لفاز القل مصا فاته كقا وكقا وكقا، ورقم اهليكين، رأوه يف املس ص عات 
وآهلصا ل  قالصا: رقم اهليكين اخلاص بااهاز كقا، بعناك  قا ااهاز،  قا بي  

 ك جهازاا بعينه.ُمعني أم مص صف  ُمعني، أعطا
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فلص فرلا أن  قا ااهاز ت ني أحمه معيب، طل   قا ااهاز  ربان ال يع ين، ل  
 يار العيب أم ليي ل   يار العيب  ل   يار العيب يف امساك أو الر  أو 
اأرش، وآيأش بعو قليين يف اخليارات، لكن  ين ل  حق أن تُليم اثين أو الشركة 

  فات  ليي ل  اهللق يف هل .بأن يُعطة ل  جهاز بنفي املصا

ما  صر  لف  قا الشرط و ص شرط العلم  و قا أيها ا  ص  الكرام شرط العلم 
من أ م الشروط، ومن الشروط الد يكلر ا  الح هبا، شرط العلم بامل ي  من 
ونف عو   اصر فيها ا الٌح هبا الشرط 

ُ
الشروط الد يكلر ا  الح هبا، هكر امل

  صر  تقري اا  لف فيها الشرط. تقري اا احوم عشر

 ف ن اْشتَََر  ما لم يَََره. الص رة اُول : .1
ا ال بو منه:  الوصر  اأو،: أن يش ل ما مل يره، يش ل شيئاا ما ر ه، وز   نا قيوا

،  ٍ ُنه سبَ معنا قال: "أْن يُك ن َمْعَّ ًما برؤيٍ  أو ِبَصف  مل يره ومل يُص ف له
ي   يعا ومل يُص ف له، ف ا حكم ال   ما لم يَََره"  "ف ن اْشتََرَ ف ين ا قاح: 

ال ي  غي   يهلل، اش م شيئاا من غي أن يراه ومن غي أن يُص ف له؛ فإحمه ال 
 يوهلل.

ملاح هل : جال شخص يُريو أن يش ل آلعة، أو علل آ يين امللاح: ا ن كلي 
جيٌل  ةمن السل  يكصن معها  وية يف الوا ين،  ة ليسد  وية يف الصاق ،  

من امل ي ، فإها جال الشخص واش م  قه السلعة يُريو اهلوية الد يف  ا لها، 
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فهنا اش م ما مل يره ومل يُص ف له، فال يوهلل ال ي  يف  قا اجملهصح، و ين يوهلل 
 املعلصم  يأش معنا بعو قليين ان شال اهلل يف مساحلين تفريق الوفقة.

 ه وَجِهََّه".الص رة الثاني  من ص ر تخَّ  الشرط: "أو رآ .2
مل يور ما  ص، قالصا له: تش ل  قا الشةل، رأم شيئاا ومل يوره  ين  ص جهاز  
كهرباحلة  أو  ص ملالا قطعة ه  ية  أم ما فاحلوته  ال يعلم، قيين: تش ل  قا  

قاح:  ،ُنه رآه ولم يعَّم ما ه فاش اه، ما يورل ما  ص، يوهلل أم ال  ال يوهلل؛ 
 لم ما  ص." بأن مل يع"أو رآه وَجِهََّه

َسًََّما  "أو ُوِصَ  بما ال َيْكِفي الوصر  اللاللة من  صر  لف الشرط: .3
 لم َيِصحى".

، كأن يُقاح: أبيع   اعاا من ال  ر، قاح: ق لد،  أو ُو ف له و فاا غي كاف 
قاح:  ين  قا الص ف كاف  أن توف السلعة بأ ا متر   ين  قا يكفة أم ال  

ُع م يف السَّل،م؛ وهلقا قاح:ال يكفة، ال بو أن يوفه الص 
أو ُوِصَ  بما " ف امل

 ال َيْكِفي َسًََّما".

ما  ص الص ف القل ال يكفة آل اا  يأش معنا يف باب السلم، حمقرأ ا يف باب 
 السَّل،م آريعاا أجين ربط املساحلين ب عضها: 

َِّ َوْصٍ  َيْختَ حمقرأ شرط العلم، قاح:  ُر ال ْنِس والن ِع َو َْ ُ  به َِّ )الثاني(: "ِذ
 .الثىَمُن ظاهًرا وَحَدا ََُته وِقَدُمه"
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 لص باي شيئاا هكر جنسه يكفة أم ال  يقصح: ال بو من ههكر: 

  .ال ْنِس 
 .والن ِع 
 .َوْصٍ  َيْخَتَُِّ  به الثىَمُن ظاهًرا َِّ  َو
 .وَحَدا ََُته 
 .وِقَدُمه 

كفة، ي لص قاح: أبيع   اعاا من ال  ر،  قا هكر ااني، يكفة أم ال يكفة  ال
 ال بو من هكر ااني والنصي.

قاح: أبيع   اعاا من ال  ر ُآكرل يكفة أم ال يكفة يا أ ين ال  صر  ال يكفة، 
أ ين ال  صر يقصلصن: ال يكفة؛ أن السكرل أيضاا فيه  رجات، آكرل 
جالكسة، وآكرل مف ين، وغي ا، فال بو أن يُ ني كين و ف  خي لف به الل ن 

  ا راا.

جهاز  اتف حمقاح، ما رأيكم يكفة  ما يكفة، جهاز  اتف لص قاح: أبيع  
حمقاح ملالا  يفصن، يكفة أم ال يكفة  ما يكفة، ال بو أن يقكر ملالا ماها أيضاا  

جيها، كين  قا ال بو من ههكره، والقاعو  يف  قا: أن كين  32جيها، أو  94
 و ف  يُؤثر يف الل ن فال بو من هكره.
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ال هارل وقاح: أبي  ل   قا الكصبصن خب س احلة  ما رأيكم لص أتاك  احب اثين
لعاا قي  ها آ  احلة لاير يف اثين،  لاير، ما  قا الكصبصن  قاح:  قا الكصبصن ُألين آه
يعطي  كصبصن ي يعه ل  بيعاا ويقصح ل :  قا الكصبصن تش يه خب س احلة لاير و ص 

 كم.م  حمنمثر رأيُألين آ  احلة لاير من السل  املصجص   يف  قا اثين، ما رأيك

 ين الكصبصن  ص امل ي  أم السل   ة امل ي   السل   ة املقوص  ،  ين ُعلم جنسها  
ُلها  ُعلم عو  ا  ما ُعلم شةل، فال يوهلل ملين  يمن ُعلم حمصعها، ُعلم و فها  ُعلم ك،

  قا.

 %13لص قاح: أبيع  بطاقة  فيض،  قه بطاقة  فيض كوين علل  وم 
  ن أو يف اثين   ي  فروعه، ما املقوص  ا ن  ال ضاحلموم اهلليا  عنوحما يف الوكا

 الد تُريو أن كوين عليها معلصمة أم غي معلصمة  غي معلصمة.

تكيي  العْ د )و نا يأش ا شكاح القل أشرت اليه يف اجمللي املالة يف قضية 
، أل شةل تعهي عنه قاح ل : يا أ ة ال ُمشكلة،  قا بي  بعنها بيا منافا(

 رب ة ال خفيض، واهللنابلة أجازوا بي  املناف  أم مل ُأييوا بي  املناف   اهلل و هللملنفع
 العاملني أن بع ه.

ال أمني يقصح ل : توف  عهصلاا كوين علل شةل  جمهصح، تش ل شيئاا معلصماا أم 
،  ين آ أ ق مليصن لاير  ، ال تورل توف  العهصض ل أ ق ماها أ الا جمهصالا  جمهصالا
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 تأ ق شيئاا ! قاح ل : ال،  قا بي  منفعة، و ة منفعة الراحة النفسية، أم أحم  ال
 فهقا أيضاا ال ش  أحمه تكييٌف غي   يهلل.

اٍ  في  قه  صر  أ رم من  صر   لف الشرط  "أن يُ ص  له وصًفا غيرَ 
وعرفنا الص ف الكايف يف السَّلم: هكر ااني والنصي وكين و ف  خي لف السىََّم" 

 راا.به الل ن  ا 

 ناك أو اف ال خي لف فيها الل ن  ا راا ملين: لصن بطارية ااصاح، لص هكر ل  
يف عقو ال ي  أن آي يع  جصاح مصا فاته كقا وكقا، هكر كين مصا فاته، لكن ما 
بني ل  لصن ال طارية الوا لية يُؤثر أم ال  ال يُؤثر؛ أن  قا الص ف ليي و فاا 

 وو فه مبا ال يكفة آلما فال يوهلل.يُؤثر به الل ن  ا راا، فلص باعه 

وال يُباُع " الوصر  الرابعة من الوصر الد ي خلف فيها شرط العلم: .4
َه في بْطٍن، ولََبنه في َضْرٍع ُمنفِرَدْيِن".  َحْم

َ و حمريو  نا فقط أن حمس ن ط لصابط، الحمثصا ق ين قليين ملا قاح:  َُ صٍ  يختَّ  "
يف الل ن  اهالة اليسي  الد ال ُتؤثراآ ن طنا ا ن لابط أن ا به الثمن ظاهًرا"

 ما حك ها  ُم  فر  وال تضر.

َه في بْطٍن، ولََبنه في َضْرٍع ُمنفِرَدْيِن"ا ن قاح: " تأش وتش ل  ،وال يُباُع َحْم
ين القل يف بطن  قه الناقة، يقصح: ما شال اهلل  قه حماقٌة حسنال ومجيلة حمُريو  اهلل ن
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 فضالا عن ولو ا القل مل ك له بعو،  قا أشو أن حمش ل ولو ا القل يف بطنها،
 وأآصأ، فإها اش م محلها املصجص  ا ن ما اهللكم أصز أم ال  ال أصز.

لص اش م اللنب ق ين  روجه من الضري فقاح: أش ل اللنب املصجص  يف الضري   
 حيل ه، يوهلل أم ال  ال يوهلل؛ أن  قا بيٌ  جملهصح.

َه في بْطٍن، ولََبنه في َضْرٍع وال يُ تعا،: " قاح املونف  باُع َحْم
هلل؛ ، عل نا أحمه أصز بيعه ا ت عاا، فلص اش م حماقةا حامالا يوهلل أم ال  يوُمنفِرَدْيِن"

 أن ا ن اهلل ين  ار تابعاا ومل يعو  ص املقوص  بالعقو أ الةا.

و قلص اش م شا ا فيها لنب؛ يوهلل أم ال  يوهلل، واللنب تابٌ  وليي  ص املقوص  بالع
 أ الةا.

 قا ما ي علق هبقه املسألة، وآيأش معنا أيضاا من فروي  قه القاعو  مسألة يف 
  ، حمقرأ ا ح)بيا اُص ل والثمار(،   ر باب )بيا اُص ل والثمار(باب 

 حمربط املساحلين ب عضها.

اهاا  نا حمس خرل لابطاا  ص: أن ااهالة الد تكصن يف غي املقوص  بالعقو أ الةا 
 ها  ُم  فر .ما حك 

تش ل جهاز اهلاتف وأحمد تعرف مجي  مصا فاته، جالك ااهاز يف عل ة كرتصحمية، 
ني أحمد كند تمثنه يف كرتصحمة بالآ يكية، مل يُ ني ل  حمصي الكرتصن القل فيه، مل يُ 

ل  حمصي العل ة والونوول القل يأش فيه  ين  ص  نوول كرتصن أم بالآ يكٌة، 
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يما يك ن ُنها فيما يعتي تبًعا ال ف  أم ال  ال تضر؛  ين  قه جهالٌة لارٌ  بال ي
ح  لص كان  قا له قي ة، اهلل ين يف ال طن له قي ة أم ، مْص ًدا بالعْد أصال ً 

 ال  له قي ة، لكنه ملا كان تابعاا مل يضر.

اله "وَمن باَع عبًدا له محمنمثر   ر مسألة يف اأ صح والل ار يف   ر ال اب: 
ان َقْصُده الماَل اْشُتِرط عِ  فمالُه لبائِعه إال ََّْمه أن َيشتِرطَه المشَتِري، ف نَ 

 وسائَر شروِط البيِا وإال فال".

ا له ماٌح، املاح ملن  للسيو ال احل ، ي قل مملصكاا  الحمثصا  نا:  قا شخٌص باي ع وا
 لل احل ، لكن لص اش طه املش ل فيوهلل هل  ك ا جال يف اهللوييت.

ش ل يقصح: أحما أش ل الع و  اها كان اش اط املاح ليي
ُ
مقوص اا لقاته، أل أن امل

مباله ح  يكصن مرتاحاا وال يق ب لشرال مالبي وأغرالاا  وه، ف ا اهللكم  نا  
 الشرط   يهلل،  ين ُيش ط العلم هبقه ال صاب  أم ال ُيش ط  ال ُيش ط.

ًعا، صار تابُنه لم يعد ؛ أما اها كان قووه  قا املاح القل معه فُيش ط العلم
 .مْص ًدا وصار جزً ا من الِع ض

اهاا  قا امللاح الراب  من أمللة  لف شرط العلم أن ي ي  اهلل ين يف ال طن أو اللنب 
 يف الضري منفر ين.

 "وال ِمْس ه في فَْعرَتِه". امللاح اخلامي: ..

 اها باي املس  يف فأرته، ما  ص املس   يقصح: 
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 لمس  بعض دف الغزالف ن ا  وإن تفَ اُناف وأنت منهم

المس  بعض دف الغزال، ويك ن المس  قطع ه تسْر من الغزال ويك ن في 
 قه القطعة ُتس ل الفأر ، فأر  املس ، فهين يوهلل أن ت يعه  داخَّها المس ،

 يف فأرته  ون أن تراه  ال؛ أن  قه جهالة.

 وال نًََ   في َتْمٍر.السا و:  .4

ن اأغراض، يون  به آ  اا، أل شخٌص يُريو أن يش ل حمصما أل غرض  م
نه ما ُغرض من اأغراض، لكن ال بو أن يكصن  قا النصم فيه منفعٌة م احة؛ 

 لكن فيه منفعٌة ُم احة. ،ال نفا فيه ال يصح بيعه

فاش م  قا النصم، ان كان اش اه بعو ا راجه من ال  ر فيوهلل هل ، ولكن ان 
قا هلل أن يقصح: أش ل منكم حمصم  اش اه يف متره ف ا اهللكم  ال يوهلل، ال يو

ال  ر،  قوا أحم م ال  ر وكلصه   أعطصن النصم، ال يوهلل، قاح ابن قوامة: ال حمعلم 
  الفاا يف  قا حمقكره.

تاباه   ُنهما رأيكم لص باب ال  ر ومعه النصم والنصم جمهصح، ما اهللكم  يوهلل؛ 
 .َما قَّنا

ح، كيلص من النصم  جمهص   أحمد لوي  عشرين كيلص من ال  ر، كم ي قل ل  منها
 ف ينئق  حمقصح: ال يوهلل بيعه.
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 السابا: وص  ه عَّ  َظْهٍر. .:

 وال يوهلل بي  الوصف علل المثهر، ملاها  أحمه معلصٌم أم جمهصح  ممكن أن يسقط.

اش م الوصف علل المثهر علل أحمه ُأيَّه له يف اهللاح، يوهلل أم ال يوهلل  ال يوهلل 
نو م ة،  م هكرو ا اهللاقاا بااهالة، ولكن ععلل املق ب، ليي ال عليق  نا بااهال

عن بي  الوصف علل  يف  قا  لييٌن  اص و ص حوييت  ة الن  
ا وُمرآالا ومصقصفاا.  المثهر، واهللوييت ُرول ُمسنوا

رآين، وبقة املصقصف، املرآين عنوحما حهٌة، وقصح 
ُ
سنو ُمضعف، بقة عنوحما امل

ُ
امل

 الو ايب عنوحما حهة.

قه املسألة، و قه من ا شكاالت املصجص   اليصم والد فكلي ممن يع ض علل  
 تسلم منها غال اا املقا ب الفقهية.

املقا ب الفقهية أيها ا  ص  الكرام  ة موارو عل ية م كاملة يف كين العلصم، ال 
تعا، يقصح: ال ناقض  حموعة أ ا آاملة من ال ناقض، فا مام ابن تي ية 

، ال أحو معوصم، لكن املقوص  أن: املق ب الفقهة واقٌ  من كين عامل  اال الن يني
مق ٌب له أ صح، وله فروٌي بُنيد علل  قه اأ صح، جتو احمسهاماا جتو تصافقاا 

 بني  قه اأ صح والفروي.

أما ا شكاح في ن يُريو أن ي ك  قه املقا ب وي ا من جويو جتو أحمه يُقرر طصح 
،   يأش  صح ويقصح: قصح الو ايب ُحهةحياته، يأش ملالا ويُؤلف ك اباا يف اأ
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فال ُحهة   نا ويقصح: وأما  قا اهللول فال يوهلل عن الن  
 فيه، وبنالا علل  قا فيهصز بي  الوصف علل المثهر.

، واملرآين أيضاا عنوحما  حمقصح:  هللَّ مصقصفاا، واملصقصف عنوحما ُحهة، وجال ُمرآالا
رآين عنو اهللنابلة ُحهة، وقصح الو ايب

ُ
  أيضاا ُحهة.حهة، امل

ط عاا مسألة الوصف علل المثهر مسألة  الفية، الوصف علل المثهر فيه  الف، 
لكن  قا  ص املق ب، و قا  ص  ليلهم، و ص  لييٌن مس قيم علل أ صهلم ال 

 اشكاح يف هل .

َِّْعه. .0 ََ قََ َه ونحُ ه قب  الثامن: وُفْ 

 الُفهين وحنصه مما يكصن املقوص  منه مس صراا يف اأرض.

من اخلضروات يكصن املقوص  منها يف  ا ين اأرض، فهين يوهلل بيعه ق ين كلي 
قلعه  قاح ل : ال، أحمد ت يعه ق ين أن يُعلم قو يكصن فيه فساٌ  أو حنص هل ، 
فقالصا: يُ اي بعو قلعه، وال لرر أن يُ اي بعو القل  وال ُمشكلة، خبالف ما آيأتينا 

 الضرور . الة ُ ناك توعصا اليهابعو قليين يف بي  ما مأكصله يف جصفه؛ فإن ااه

 التاسا: وال َيِصح  بيُا اْلُمالَمَسِ . .0

يأش احمسان يقصح: احممثر  قا ال شد، احممثر اليه، اها ملس ه يكصن م يعاا علي  بوون 
  يار ويليم  الل ن، فهنا  ين تصجو جهالة أم ال  فيه جهالة.



1551 
 

و يقصح: بع   ي ، أيقصح: بع   ثصيب  قا بشرط أحم  م  ما ملس ه فقو ليم ال 
 أل ثصب  ملس ه فهص علي  بامل لغ الفالن.

 واْلُمناَبَذِة.: العاشر .01

كأن يقصح: أل ثصب  حم قته اليه فهص علي  بكقا، بقصح: أل ثصب ترميه عنول 
 فهص علي  بعشر  رياالت.

 الحادي عشر: وال عبده من عبيٍد ونحُ ه. .00

ي أشيا  غير أبع و  من ع يو ه(  وال يوهلل بي  ع و  من ع يو  وحنصه، ما املقوص  )
ا من ع يول غي ُمعني. ،ُمعين   يقصح: بع   ع وا

ش ل ويُريو أ ق أفضين 
ُ
ا منهم، يأش امل ا فقاح: بع   ع وا لويه مخسة عشر ع وا

نازعة.
ُ
 واحو، ويُريو ال احل  أن ُيسلم أر أ واحو، يُفضة ا، امل

 نياي غال اا.بي  ال رر يُفضة ا، الومن اهللهكم املقكصر  يف النهة عن بي  ال رر: أن 

وحمُن ه أيضاا: أن افضال بي  ال رر ا، النياي  ص من باب اهللك ة ال من باب العلة، 
يقصح أحو م: حنن م الني، ولن حم نازي، وآصف حم ي  اجملهصح ولن حم نازي، وقلصبنا 

 آلي ة وطا ر  وال مشكلة، ف ا اهللكم   ين أصز  ال.
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ص من باب اهللك ة وليي من باب العلة الد يوور معها اهللكم اهاا ا فضال للنيي  
ا من ع يوه، وال شا ا من قطيعه، وال ثصباا من  وجص اا وعوماا، فال يوهلل أن بي  ع وا

 ثيابه، وال  اتفاا من  صاتفه، وال غي هل .

لص قاح احمسان: مجي  السل  املصجص   يف  قا اثين بعشر  لاير، ما رأيكم  ين  قا 
عني أم ال   من باب

ُ
 بي  ع و من ع يوه أو بي  غي امل

لص أ ور له الفاتصر ، قاح: اش يد من عنوك قطعة واحو  من  قا الوكان، 
وأ ور له الفاتصر  ومت ا أاب والق صح علل قطعة من القط  املصجص   يف  قا 
الوكان ف ا اهللكم  ما يوهلل،  قه قطعة،  قا أ ل  أ وات تنمثيف، ولويه  

مثارات، ال يوهلل هل ، وهلقا قاح اأ  اب: ولص تساوت القيم، ُكين ك ب، وحم
 آلعة تُرا  بقا ا، فال يوهلل ولص تساوت القيم.

لكن كصحمه يقصح: أل بضاعة يف اثهين بعشر  رياالت، ف أش و  ار بضاعة من 
ال ضاحل  وتش يها، ُمعينة، اش يد من   قا وُيسهلها علي ،  ين  ناك ُمشكلة  

 ال ُمشكلة.

ال  رمي: لص باي قطعةا غي ُمعينة  يف  قا اثين ف ا اهللكم  ال يوهلل،  ين العلم 
.  بامل ي  شرطه العلم بقي  ه   ين  قا املقوص   ال، العلم بقي  ه غي كاف 

 يقصح: بع   آلعةا مباحلة لاير! ال يكفة  قا.
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: ىين ُكين شةل بعشر  رياالت، لكن تأش وتش ل آلعة بعينها  يقصح ل  ملالا
فال اشكاح، لكن قصله: كين آلعة بعشر  لاير؛  ين  قا بي   ليي بيعاا، ال ي  
عنوما يأش ُمش ل ويأ ق السلعة ويق ب عنو اثاآب ويوف  الل ن؛ فهقا ال ي  

 وال اشكاح يف  قا.

لكن لص قاح: بع   آلعةا من السل  بعشر  رياالت، قاح: ق لد، وأعطاه العشر ، 
 . ين ال ي    يهلل  غي   يهلل

حمأش بعو هل  ا، مساحلين االآ لنال، االآ لنال: قو ي ي  ا حمسان شيئاا ويس لا 
منه شيئاا، يقصح: أبيع   قا الوكان ما عوا  قه ال ضاعة، أبيع   قا القطي  ما 

 عوا  قه الشا ، ف ا  صر االآ لنال  

ونف: 
ُ
 هم، فقاح امل

ُ
وال "لوينا  صرٌ  يف االآ لنال ال توهلل و ة: االآ لنال امل

ه أل وال يوهلل اآ لنال ع ٌو من ع يوه أو شا   من قطيعاستثناُؤه إال ُمَعيَىًنا"، 
 ُم ه اا، لكن يوهلل ُمعيناا.

 لص قاح: بع   ع يول، بع   القطي   قا ُكله اال  قه الشا ، ف ا اهللكم  يوهلل.

لص قاح: بع    قا القطي  اال شا ا، يوهلل أم ال يوهلل  ال يوهلل، يأش ال احل  ويُريو 
أن يس لا أفضين شا ، واملش ل يقصح له: ال،  ق أر أ واحو ، فال يوهلل هل ، 

 ويوهلل اها االآ لنال ُمعيناا.
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َُ رأَسه وِجََّْده وأطراَفه َصحى"، " ََ َْ  ن يأش االآ لنال اوإن اْسَتثََْن  من حي اٍن يَُ
ح ص من حيصان، االآ لنال: مت ل  شا ا وبع ها،  ين يوهلل أن تس لا شيئاا منها  حمق

 ان عنوحما  صرتان: 

، كالرأو، واالو، واأطراف، فهقا يوهلل، ص رةه تصح وهي: استثنا  اُطرا 
شا و، 

ُ
اها اآ لىن الرأو واالو واأطراف فيوهلل؛ أن  قا يف حكم املرحلة وامل

 فيوهلل.

لكن لص اآ لىن غي  قه فقاح: أآلا الك و، بع    قه الشا  وأآ لا الك و، 
ا؛ أن  قا جمهصح، واآ لنال اجملهصح من املعلصم ُيويه فهين يوهلل  ال يوهلل  ق

.  جمهصالا

و  كم ُيساول  جمهصح، فإها قلد أحم   أبيع   قه الشا  اال ُعضصاا جمهصالا -13
 مل يُر ومل يُعلم فال يوهلل، وأما اها باي واآ لىن الرأو أو االو أو اأطراف فيوهلل.

َُ"، "وإن اْسَتثََْن  متعا، قاح:  واملؤلف  نا  ََ َْ ها اآ لىن أما ان حي اٍن يَُ
الرأو واالو واأطراف من حيصان  ال يُؤكين ف ا اهللكم   ين يوهلل أم ال يوهلل  
ال يوهلل؛ أن اهلليصان القل يُؤكين حمق ه وحمُعطي  الرأو واأطراف واالو، لكن 

 اهلليصان القل ال يُؤكين ال يكصن فيه هل  فال يُن ف  به.
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َُ رأَسه وِجََّْده و  واحم  هصا  نا لض ط الكل ة: ََ َْ أطراَفه "وإن اْسَتثََْن  من حي اٍن يَُ
َُ رأُسهبعض النرسخ ُل ط فيها: "َصحى"،  ََ َْ وِجَُّْده  وإن اْسَتثََْن  من حي اٍن يَُ

َُ رأَسه وِجََّْده وأطراَفه" و قا  طأ،وأطرافُه"،  ََ َْ  ."وإن اْسَتثََْن  من حي اٍن يَُ

 الريش ال أعلم عنه، اهلل أعلم.

َُ"، "وعك  فال يوهلل اها اآ لىن الش م أو اهلل ين.ُسه الشْحُم والَحْم

قاح: أآ لا محلها، أبي   قه الناقة وأآ لا محلها، أو أبي   قه الشا  وأآ لا 
 هلل ها.

ل م وكله ا   يهلل، ال يوهلل اآ لنال الوعكُسه الشْحُم والَّىْحم"، ويف حمسخة: "
 الوا لة وال اهلل ين.

  فر ، وقو آ ق معنا من  تعا،   احم قين املؤلف 
ُ
ا ن ا، ااهالة امل

  فر  حمصعان: 
ُ
 ااهالة امل

 ااهالة اليسي  الد ال تُؤثر يف الل ن. -1

ونف 
ُ
 ،"ف ن ُوص  له بما ال يكفي سًَّما"تعا،:  عرفنا ا من قصح امل
َ صفٍ  يختَّ  بها الثمن ظاهًرا"ويف السَّل،م قاح:   ."َو

 ل ن  ا راا وأن ااهالة اليسي  ال تضر.فعرفنا أن ما ال خي لف به ال
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لة، ااهالة اللان الد قلنا ا ا ُم  فر   ة: ااهالة الد تضر بعقو ال ي  أ ا -2
ٍَ ببطن ولبنه ال صاب ، عرفنا ا من قصح املونف:  في  "ال يصح بيا حم

 .ضرٍع منفردين"

  فر : 
ُ
 ا ن آيقكر لنا  صراا من ااهالة امل

ُرمىاٍن وِبطِّيٍي، وَيِصح  بيُا ما مَ  من  صر ااهالة   قه  صر ٌ عَ لُه في َجْ ِفهَ 
  فر .

ُ
 امل

ُرمىاٍن وِبطِّيٍي"، را  أن ي ي  ال طيخ: لص أليمنا ال احل  اها أ "ما َمعَ لُه في َجْ ِفهَ 
 ة. ا ة من ي ي  باا ل ُد  ذل  إل  فساد السَّاال طيخ أن يف  ه؛ 

اا لة أن تف هلل بالسكني، لكن القل ي ي  ب أحمد تش ل بطيخة واحو  فال بأو
 حمقصح له: اقط  كين بطيخة؛ يُؤ ل ا، فسا   قه السل .

ف ن  ال رر ُ نا يُؤ ل ا، لرر، فهنا حمأ ق لابطاا: أن ااهالة الد توعصا اليها 
اهللاجة العامة أو الضرور  فإ ا ُم  فر ، ك ي  ما مأكصله يف جصفه، ملَّين املؤلف 

 مان.بال طيخ والر 

 الرمان لص قلنا: اف هلل الرمان ق ين بيعه أ م  قا ا، فسا ه وتلفه.

وال يض ما رأيكم به   ين يليم أن تف  ه ق ين الشرال  ال، كقل  ال يض فإحمه مما 
مأكصله يف جصفه، واهللاجة  اعيٌة ا، بي  ما مأكصله يف جصفه،  ين يليم ل  أن 

 لٌة ُم  فر .يوف ما يف  ا له  كيف  ال يعلم؛ اهاا  قه جها
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ُ  فر  أيضاا:
ِ  ونحِ ه في ِقْشرِه. من ااهالة امل  وبيُا الباِقالى

حمفي الشةل، ال اقالل و ص: الفصح، وحنصه كاهلل ص وااصز واللصز وحنصه من اأشيال 
 .ُنه مما تدع ا إليه الحاج الد تُ اي يف قشر ا، فإحمه يوهلل؛ 

وغيه من  قل  ت ي  الق هلل يف آن لهك: والحبِّ اْلُمْشَتدِّ في ُسْنبَُِّه، كقل 
اهلل صب فإحمه يوهلل هل ، والعلة ما هكرحماه، وقو  ح الوليين علل هل  و ص: النهة 
عن بي  اهللب ح  يش و، فل ا ر ص يف بيعه ق ين اش وا ه  ح علل    ه ولص  

 كان يف آن له.

ط ر  قا الشرط السا و ي علق بالعلم، الشرط الساب  أيضاا ي علق بالعلم، ولكن ش
ا العلم فيه تفا يين كلي ؛ ففوين املؤلف امل ي  عن الل ن، فهعين شرط العلم شرطا 

 لل  ي ، وشرطاا للل ن.

  فر  
ُ
  فر  يف الل ن أكلر من قور ااهالة امل

ُ
وأيضاا قلنا لكم: ان قور ااهالة امل

 يف امل ي ، وآنُ ينه بعو قليين.

ونف يف الشرط الساب :
ُ
أن ي ي   فال يوهللَمعَّ ًما،  وأن يك َن الثَمنُ  قاح امل

 بل ن  جمهصح، يقصح: أبيع   قا، بكم  مبا يطيب به  اطرك، ال يوهلل.

 نا فاحلو  حمقلها ابن الفيوز يف حصاشيه علل الروض عن شيخ  من مشاخيه ى و 
وته يق ضة أن ما  بن ع و الرمحن، قاح: )وجعنين املونف  نا الل ن شرطاا علل حه

ل ن  ون الل ن، وليي كقل ؛ الع  اره أيضاا فتقوم من الشروط ُمع ٌم يف
ُ
يه،  امل
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ل ن كاالك فال فيه
ُ
 اال أن يُقاح: أفر ه لالك فال مبعرف ه مبا ال ُيك فل به يف امل

 بالعرف كنفقة الع و شهراا وحنصه(.

ل ن، ُيك فل فيه يف العل
ُ
م  قا القل هكرحماه و ص أحمه: يُ  فر فيه ااهالة أكلر من امل

ُل ن، وآنُ ينه أيضاا يف امللاح بعو قليين.ما ال ُيك ف
 ل يف امل

 ف ن باَعه بَرْقِمه".تعا، أمللة علل  لف الشرط، اأوح: " قاح 
باعه برق ه، مسهين عليه الرقم، أو قاح ل :  قه مصجص  ،  قه آعره ُمسهين 
يف اهللاآب ا ل عنوحما، كم آعر ا  قاح: ااهاز ال يع ين، ولكن حنن ا ن 

ا تأتينا  حم يعها ل  سهين يف اهللاآب ا ل، وتأ ق ال ضاعة، وغوا
ُ
بسعر ا امل

وحمف ص آعر ا يف اهللاآب ا ل وحم  ني، ما اهللكم  نا يف ال ي    يهلل أم غي 
   يهلل  ال يوهلل؛ أن الل ن جمهصٌح.

سهين عليها؛ فهقا ال يوهلل.
ُ
 أو باعها بالرقم املسهين عليها وال حمعلم كم الرقم امل

سهين عليها، اف وه، ر ه ووجو أحمه قو  اها قاح: بكم ال ضا
ُ
عة  قاح: بالرقم امل

 ُك ب آ ة رياالت، يوهلل أم ال يوهلل  يوهلل وال اشكاح يف  قا.

ابقاا و نا حمرج  ا، القضية الد هكرحما ا آأو باعه بعْلِ  درهٍم ذهًبا وِفضىً ، 
)ليي العلم بالعهصض أن تعرف قي  ه(، ال بو أن تعرف جنسه وحمصعه و ف ه، ال 

 يكفة أن تعلم قي  ه.
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فلص قاح: بع    قه السيار  مبا يُعا ح ماحلة ألف لاير من أل ع لة  شئد، يوهلل 
 أم ال  ال يوهلل؛ أن الل ن  نا ليي معلصم ااني، من أل جني يوف  له!

فهنا لص قاح: )بع    قا بألف  ر م(، ُعل د قي  ه أحمه ألف  ر م، لكنه قاح: 
ها فضة،  اا وحموفها فضة، ثالثة أرباعها ه  اا وربع)ه  اا وفضة(، أعطا حموفها ه 

ما شئد، ُعل د القي ة، لكن  ين ُعلم ااني أم مل يُعلم  مل يُعلم ااني فال 
 يوهلل هل .

لكن لص قاح: بع    قا بألف  ر م  حموفها ه ٌب وحموفها فضة، عرفنا أحمه 
ا ال قمخس احلة  ر م فضة، ومخس احلة  ر م يعطيها بالق ب، فُيعرف قوره، و 

 اشكاح.

 ْعُر"."أو بما يَنِْطُا به الساللاليت من الوصر الد خي ين فيها الشرط قاح: 
يقصح:  قه السيار  أريو شراحلها من  ف كم السعر  قاح: ال أعلم، حنن حم  اي  
 وحُمسهين ُم ايعة بيننا علل السعر القل يقف عليه امليا ، فيك  صن عقو أو ي لفمثصن

لقل يف العقص ، يقصح: بع   آيارش  قه بالسعر ا بعقو، الك ابة ليسد شرطاا
 يقف عليه امليا ،   يُنيلص ا ا، امليا  وي يعصن، اآ قر امليا  علل مخسني ألف فهة
خب سني ألق، وقف بس ني ألفاا فهة بس ني ألفاا، يوهلل أم ال يوهلل  ال يوهلل؛ 

 أن الل ن جمهصحٌ 
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اهالة اُه أو َأَحُدهما َ لم َيِصحى"، أو بما باَع زيده، وَجِهاَل الراب  من الوصر: "
ُه االثنني أ،ون  تضر آصالا كاحمد ااهالة من الطرفني أو أحو الطرفني، قاح: وج،ههال،

 جهله أ،ح،ُوُ ا.

 ما  صر  املسألة  

أو مبا باي به زيو، يقصح: أريو أن أش ل من  قطعة اأرض  قه ف كم ت يعا 
آ صي املالة، بع   بنفي السعر القل ايا ا  قاح: باي جارل قطعة أرله اأ

باي به، بكم  قاح: ال أعلم، حمفرغ اأرض وحمُ  م ال ي ، وعنوما يعص  من آفره 
أآأله وُتسو  امل لغ القل علي ، ما اهللكم  نا؛ يوهلل أم ال  ال يوهلل هل ؛ أن 

 الل ن جمهصح.

ل ن اتعا، ا، مسألة  ي  ني فيها اغ فار ااهالة يف    احم قين املؤلف 
ُ
مل

أكلر من اغ فار ا يف الل ن، و ة مسألة كويو ون الصحو   ون كويو ون 
 اجمل صي، ما  صر  هل   حمقرأ الع ار  وحمشرحها علل لصل ما هكره املؤلف:

َى ذراٍع أو َقِفيٍز أو شاًة بِدرهٍم َصحى". َرًة أو َقطيًعاَ   "وإن باَع   بًا أو ُصبَْ

، يُطلق علل ا ن رجين أ ل  ثصباا، أل ق ا شاا، اللصب ال يليم أن يكصن ُمفوالا
الثة أق شة (، ثُيكفن الرجَ في  ال   أ  ا الق اش، وقو آ ق معنا أحمه قاح: )

 يف اأ ي.
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قو عرض عليه قطعة ق اش طصيلة طصهلا من عامص  ا، عامص ، قاح:  قه مم از  
 معلصمة ية أم غيوأريو أن أش يها، قاح: بع    قه قطعة الق اش، معلصمة بالرؤ 

بالرؤية  معلصمة بالرؤيا، بع   قطعة الق اش  قه، قاح: بكم  قاح: كين م  
بعشر  رياالت، ومت صا ال ي  وأ وروا الفاتصر ، يوهلل ال ي  أم ال  يوهلل، الل ن  
كم  حمعرف ون الصحو  لكننا ال حمعرف ون اجمل صي، قالصا:  قا ُم  فٌر يف الل ن، 

 .لعهصض، م  فٌر يف الل ن غي م  فر  يف امل ي لكنه ليي مب  فر  يف ا

 333م اا، فأعطاه  33ف اها حمفعين  أ قحما الق اش وحس نا طصله كم م اا فكان 
َى ذراٍع بِدرهلاير، يوهلل  قا وال ُمشكلة،  قا معىن قصله:  ٍم "وإن باَع   بًاَ 

 .َصحى"

َرًة أو قَ املؤلف هكر ثالث مساحلين: " َى ذوإن باَع   بًا أو ُصبَْ راٍع أو َقِفيٍز طيًعاَ 
 القراي ت   لللصب، والق،فيي ت   للُوم ، والشا  ت   للقطي .أو شاًة"، 

 الوصر  اأو،: أن ي يعه اللصب كين هراي  بور ني، يوهلل هل . -1

 الوصر  اللاحمية: أن ي يعه الورم  كين قفيي  بور م. -2

 كصمة متر من حمصي  ول  ل  ،الص برة هي: الك م  من الطعافما  ة الوم   
واحو معروف  و فه، وقاح ل :  قا ال  ر كين أبيعه ل ، معلصم امل ي  أم ال  

فيز وحدة قياس الْامل ي  معلصٌم بالرؤية، الل ن بكم  قاح له: ُكين ُمو أو ُكين قفيي، 
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 يٌت   ر،  ، وفيهصاعه قدرة  ماني  أرطال، والقفيي يقصلصن: مثَ الصاع والُمد
 واحمية أرطاح. لكن يف اا لة  ص

اهاا قاح له: أبيع   قه الورم  كين قفيي بور م، قاح: اش يد، ومت صا العقو 
وأ وروا الفاتصر ، بقة تسويو الل ن، فل ا ُحسب كان عشر  أقفي ، فُيعطيه عشر  

  را م، يوهلل أم ال يوهلل  يوهلل.

 الوصر  اللاللة قاح: بع    قا القطي  كله. -3

له:   لصم أم غي معلصم  امل ي  معلصم، بكم الل ن  قاحفرأم القطي  كله، امل ي  مع
 كين شا   بور م، فاملقوص  يقصح له: أبيع   قا القطي  كين شا   بور م، يوهلل.

امل ي  معلصٌم بالرؤيا، والل ن مثله ا، الرؤيا حمعو الشيا  وحمعطي  الل ن، يوهلل أم 
 ال  يوهلل.

 ما رأيكم لص حوين ملين  قا يف امل ي   

بيع  من  قا الق اش كين هراي بور م، أو أبيع  من  قا القطي   لص قاح له: أ
 كين شا   بور م، أو أبيع  من  قه الورم  كين قفيي  بور م، يوهلل  ال يوهلل.

ملاها ال يوهلل  أن امل ي  غي معلصم، أكن أن يأ ق كين القفيي، أو ُأكن أن يأ ق 
م: ان و،، وقلنا لكحموفه، أو ُأكن أن يأ ق ربعه، فوارت ااهالة أشو من اأ

 ااهالة يف امل ي  أشو من ااهالة يف الل ن.
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ونف:
ُ
َى َقفيٍز بِدرهٍم لم يصح". فلهقا قاح امل  "وإن باَع من الصبرِةَ 

 ما الفرل بني املسأل ني  

 نا باعصا الوم  كلها، قاح له:  ق الورم ، و ناك قاح: ُ ق من الورم ، امل ي  
كلها، قو يأش أ ق ا كلها فيقصح له: اتركها فهناك غي معلصم، قو يأ ق ا  

 مش ل    ر يُريو أن يأ ق، فنقصح: ال يوهلل  قا.

 لص قاح: بع   مخسة أقفي  كين قفيي  بور م،  قه ال تصجو أل ُمشكلة فيها.

لص قاح: عنول عشر  أقفي ، أبيع  مخسة أقفي  كين قفيي  بور م،  قه أفضين من 
، ما  ام قاح له )مخسة أقفي  كين قفيي  ن معَّ ف أواًل ُن الثماملسألة اأو،؛ 

 بور م( فوار عنوحما الل ن معلصٌم أحمه مخسة  را م، وامل ي  معلصم أحمه مخسة أقفي .

لكن ا شكاح يف املسألة اأ ي  أن الل ن آيؤوح ا، العلم، وامل ي  ال حمعل ه، 
 فال يوهلل هل .

ن آ ق معنا (، حن  من غير ال نس)االستثنابقة معنا يف االآ لنال مسألة و ة 
يف االآ لنال بعض املساحلين، ا ن يأش املونف مبسألة أ رم و ة مسألة 

 .)االستثنا  من غير ال نس(

 قال الُمصن : "أو بمائِ  ِدْرَهٍم إال دينارًا".
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قاح: بع    قا ااهاز مباحلة لاير اال  والراا، أو مباحلة  ر م اال  ينار، ال حمعلم كم 
لاير، قاح: 95ل  معنا، أو كم لاير  ان ُحس ص ا قالصا: يكصن يطل  معنا  ر م يط

، أما أن يُعقو  كقا  ون أن  95 اهلل و هلل، حمصق  العقو علل مخسة وتسعني رياالا
 حُيو  الرياالت املطلصبة أو الورا م املطلصبة فهقه جهالٌة ال يوهلل معها العقو.

 ماحلة  ينار ا،  ر اا، فال يوهلل. ماحلة  ر م  اال  ينار؛ عكسها:)وَعْكُسه(، 

ق حمن قين ا ن أيها ا  ص  الكرام ا، مساحلين تفريقال: "أو باَع معَّ ًما وَم ه اًل"، 
 الوفقة، ما  ة مساحلين تفريق الوفقة 

ن البيا صفْ  يعني مرة م–أن ي ما في صفٍْ  واحدة مساحلين تفريق الوفقة: 
 فيه الشروط، وِع ض ، أن ي ما فيه ِع ضين، ِع ضه تكتمَ-عْد واحد

ط، عهصٌض يوهلل بيعه، وعهصٌض ال يوهلل بيعه، أ عهم كلهم تحتَ فيه الشرو
 ب يعة واحو  فيقصح: بع    قا و قا مباحلة لاير، فال يو ين  نا يف تفريق الوفقة.

: بع    الا ومخراا، اخلين خب سني واخل ر خب سني،  قه  ين تو ين  لص قاح ملالا
 سني يف اخلين، لكن  نا هكر الل ن جُم الا ما حمعلم معنا  ال، وال ة أحمه يوهلل خب

  قا كم حمس  ه من الل ن، و قا كم حمس  ه من الل ن، أليي كقل   

 ما  صر  قه املسألة  

*الوصر  اأوح من  قه املساحلين  ة:  صر  أن أ   يف ال ي  بني معلصم  وجمهصح 
 يف العقو، وهلا  صرتان:
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صح ي عقر عل ه، ال حمس طي  أن حمعلم ما  ص الوصر  اأو،: أن يكصن  قا اجمله
  قا اجملهصح.

ملاح هل  قاح: بع    ق اهلل امة وتل  اهلل امة الد طارت ان وجو ا،  قا 
 جمهصٌح ما حمس طي  أن حمعل ه، طارت اهلل امة، ف ا اهللكم  نا  

ونف: "
ُ
ٌّ منهقاح امل  َ َْ ُْ ُر ِعَُّْمه ولم يََ ا بكذا مأو باَع معَّ ًما وَم ه اًل يََتَََعذى

اها باي معلصماا وجمهصالا ي عقر عل ه مل يوهلل ال يف املعلصم وال يف لم َيِصحى"، 
 اجملهصح.

أما كصحمه ال يوهلل يف اجملهصح فمثا ر، لكن ال يوهلل يف املعلصم ملاها  ملاها ال يوهلل 
.يف املعلصم     منه م ه له

طن تل  ب ا ن ملا باع  علل آ يين امللاح: باع   قه الشا  واهلل، ين القل يف
 الناقة،  قان  فقة واحو ، يعا عرض كلهم معاا بألف لاير.

اها أر حما أن حُمو هلل العقو يف الشا  كم حموف  من األف  ال حمس طي  أن حمعلم؛ 
م نسبتها من الثمن إال إذا عرفنا الِع ض اآلخر  ،ُنه ال يُمكن أن نعَّمَ 

 والعهصض ا  ر ي عقر عل ه فال يوهلل هل .

ٌّ منهما بكذا("، و قاح املؤلف: " َ( َْ ُْ أما لص قاح )كيٌن منه ا بكقا(، لم يََ
ين القل يف بطن الناقة، الشا  خب س احلة، واهلل ين  قاح: أبيع   قه الشا  واهلل، ن
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مسمائ  ُنها بخالقل يف بطن الناقة خب س احلة، يوهلل أم ال  يوهلل يف الشا ؛ 
 معَّ فه الثمن وواضح وال إشكال فيه.

ٌّ منهما بكذا لم َيِصحى("،اح: "وهلقا قيَّو املؤلف وق َ( َْ ُْ ما لص قاح: أ ولم يََ
 قه بكقا، و قه بكقا، أو كين واحو  منهم بكقا، عرفنا الل ن؛ فُنو  ه يف 

 املعلصم وحمُ طله يف اجملهصح.

، ان كان  قا اجملهصح ي عقر عل ه )جما معَّ ٍف وم ه ٍل(اهاا املسألة اأو، 
 اجملهصح ُأكن عل ه ف ا اهللكم  فالعقو كله باطين، وان كان  قا 

ِْْسِطه".  "ف ن لم يََتَََعذىْر َصحى في المعَّ ِف ب

ان قاح: أبيع   قا اهلاتف املعلصم ورأي ه وكين شةل، واهلاتف الل"إن لم يََتَََعذىْر"، 
 القل يف جي  كال ا بألف، قاح: اش يد، ا ن العقو ما ُحك ه 

نا ا كلها بي  م، وي طين يف اجملهصح، املعلصم بعقالصا: تُفرل الوفقة، يوهلل يف املعلص 
واحو  بألف فكم   ق من  علل اهلاتف املعلصم  ال بو أن تنمثر لللان، واللان 
ال ي عقر عل ه، أ رجه من جي  ، أ رته فقلنا:  قا قي  ه عنو ال هار ثُليت، 

 لاير... ا،   ره. 999.99و قا ثُللان، اهاا حُمو هلل العقو بقي ة 

 ن كيف ملا كان جمهصالا ال ي عقر عل ه أ رجناه، وعرفنا حمس ة املعلصم ا، عرفنا ا
  قا الل ن، فو  نا العقو يف  قه النس ة.
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ِْْسِطه"، قاح: " مثر ا، و نا تنمثر ا، حمس  ه من الل ن، ما تنَصحى في المعَّ ِف ب
 قي  ه.

ل هار ا فلص اف لنا عو ا رال اهلاتف ا  ر وجوحما أن قي ة  قا اهلاتف عنو
، ملا أ رجنا  قا اك شفنا أن قي  ه  993 لاير،  نا ال ي  ُم فق علل  533رياالا

. 993ألف، كم أعطيه    لاير  ال، أعطيه ثللني تقري اا، ثللني اال قليالا

لكن اها مل يُعه ه الكالم يل د له اخليار، قاح: ال، أحما أريو ألفاا، اها أعطي ا 
 آيأش بعو قليين أحمه له اخليار اها فات غرله.أفسخ العقو، له اخليار، و  993

ا، لكن  قا الشةل  الوصر  اللان من مساحلين تفريق الوفقة: أن ي ي  شيئاا واحوا
  ص أل  بعضه ملكاا ُمشاعاا.

ملين: لوينا آيار  أحما وأحمد اش ينا ا، أحمد  فعد حموف قي  ها وأحما  فعد حموف 
 ل، وحموفها ملٌ  ل ، وأتل قي  ها،  ارت  قه السيار  شراكة حموفها مل ٌ 

ُمش ل  يُريو شراحلها ف ع ه السيار  بالكامين، ما بعد حود، بين بعد السيار   
 كلها، فهين يوهلل بي  السيار  أم ال يوهلل  

ان قلد )يوهلل( فقو    د بي  ما ال أل ، وان قلد )ال يوهلل( فقو حرم ه 
 من بي  ما أل .
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 السيار  ، فُيو هلل شريك  يفحمقصح: ت فرل الوفقة، فيوهلل يف حموف السيار 
املش ل ااويو وليي املش ل اأوح، و قه ليسد شفعة، الشفعة تل د يف 

 املنقصالت، آيأش معنا يف باب الشفعة أن الشفعة تكصن يف العقارات.

عبٍد"،  قاح:  قا ما ال ُأكن كع و  أو كسيار ، و "ول  باَع َمشاًعا بيَنه وبيَن غيرِهَ 
ُأكن قس  ه حمقصح: ُ ق حموف، ول وحموف، آي قل شريكاا قس  ه، فالع و ال 

 ل .

َِْسُم عَّيه الثَمُن باُجزاِ "،  و ناك  صر  أ رم و ة: اهلل و هلل   قه"أو ما يََنَْ
أمر ا أآهين، أحما وأحمد ه  نا وش ينا كرتصن متر به عشر  كيلص، أحمد  فعد حموف 

أحمد وجال   ه، وه  دالل ن وأحما  فعد حموف الل ن و ار شراكةا بيننا ومل حمق س
، حمقصح: يوهلل يف النوف  ون النوف، فُيو هلل  ُمش ل  ف عد له الكرتصن كامالا

  قا الرجين  ص شريك  فيه، وُيو هلل يف حموف الل ن القل مت عليه ال ي .

ِْْسِطه،  يف حموي ه وحمُ طله  يوهلل يف حموي  أن أبي  حموي ، فيوهللصحى في َنصيِبه ب
 يف النويب ا  ر.

ا ُمش كاا، ماها أآ فيو من آيار  مش كة، أحما كند أريو اها قاح: أحم ا ال أريو ع وا
آيار  كاملة، أما أن تُعطيا حموف آيار  فال أريو، حيق له أن يفسخ العقو أم 
ال  حيق له أن يفسخ العقو، وث صت اخليار ليي ابطاالا للعقو، بالعكي ث صت 
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ُمشكلة،  أن تفسخ العقو فالاخليار فرٌي عن   ة العقو، وحمقصح له: حق ، تريو 
 تُريو أن تُ م العقو ف   ه.

الوصر  اللاللة ا ن من  صر تفريق الوفقة و ة: )أن ي ي  عهصلني أحو ا مما 
 ص ماٌح أو مما يوهلل بيعه، وا  ر مما ال يوهلل بيعه(، ليي املش ك شيئاا واحواا، 

 بين شيئني، وهكر هلا ثالث  صر.

 ْبَده وعبَد غيرِه بغيِر ِإْذنِه"."وإن باَع عَ  الوصر  اأو،: -0

احممثر  نا ع وه وع و غيه، اأو، ُمشاعاا بينه وبني غيه،  نا ع وين، قاح: أبيع  
  قا الع و و قا الع و، الع و اأوح حقه، والع و اللان حق زميله.

فنقصح: ت فرل الوفقة، فيوهلل يف ع وه بقسطه من الل ن، أل بنوف الل ن أو 
يكصن بنوف الل ن، قو يكصن بلالثة أرباي الل ن، أو أكن أن  ال  ال، قو ال

يكصن ثليت الل ن، حمنمثر الع وين قو يكصن أحو ا ال ُيش م بشةل، وا  ر 
 ُيش م مب لغ طاحلين؛ فُنعطيه بقسطه.

 "أو عبًدا وُحرًّا". الوصر  اللاحمية: -2

ا، ف اي الع و و  ا، قاح املش ل: أريو ع وين وليي واحوا اي ولو الع و، بأل   ع وا
ا وُحراا، يوهلل يف الع و لكن ال يوهلل يف اهللر، فنقصح: يوهلل يف الع و  باي ع وا
بقسطه من الل ن، وال يوهلل يف اهللر، ماها حمفعين بعو هل  لنقيم قي ة الع و 

ا وحمُقُصمه.  وقسطه من الل ن  اهللُر ال يُقصَّم، حمف له ع وا
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احو ، باي كأآاا من اخل ر وكأآاا من  فقةا و "أو َخالًّ وَخْمًرا َصْفًْ  واحدًة"، 
 اخلين  فقةا واحو ، ف ا اهللكم  

ع وه  يرج  ا، الوصرتني اأو، واللاحمية، اها باي"َصحى في َعبِده"،  قاح املؤلف:
 بِده"."َصحى في عَ  وع و غيه، أو باي ع وه وُحراا، كلها تو ين كد قصله:

ِْْسِطه"،  َِّ ب  الل ن. ويف اخلين بقسطه من"وفي اْلَخ

، أما اخل ر ليي له قي ة  اخل ر  كيف حمعرف قي ة اخل ر  قالصا: يُقور اخل ر  الا
يف الشريعة، ح  لص كان  قا اخل ر قي  ه عنو أ ين السركر ألفاا، ولكن لص قورحماه 

  الا فقي  ه ل  قو تكصن بلالثة رياالت من ال قالة، فُنقوره ثالثة رياالت.

ََ الحاَل" "وِلُمْشَتٍر الخياُر إن  ملش ل يف الوصر السابقة، كين الوصر السابقة اَجِه
  ين و ص ال يورل، ال يعلم أن السيار  مش كة بينه وبني غيه، ال يورل أن  قا 
الع و ع وه وع و غيه، كين الوصر السابقة املش ل له اخليار اها كان أهين اهللاح؛ 

 ريوه.أن عليه لرراا اها أليمناه هبقا ال ي  و ص ال يُ 

ط  قا ما ي علق مبساحلين تفريق الوفقة، وهبقا حمكصن احم هينا من الفوين امل علق بشرو 
   ة ال ي .

ا ن آيقكر املؤلف فوالا يف ال يصي املنهة عنها، ال يصي اثرمة وال اطلة، فقكر 
 مُجلةا من  قه ال يصي أوهلا: ال ي  بعو حموال اُا عة اللان.

َه(".: فقاح   ")فص
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 وسائُِر ح  البيُا ِممىْن تََََّْزُمه اْلُ ُمَعُ  بعَد ندائِها الثاني، وَيِصح  النكاحُ "وال َيصِ 
 الُعْ ِد".

فنا أن حموال عر  )بعد ندا  ال مع  الثاني(العقو بعو حموال اا عة اللان، وملا قاح 
اا عة اأوح ال ي تب عليه حكم من  ال عاقو، اأهان اأوح لص باي بعوه واش م 

اشكاح، لكن اهللكم م علٌق بالنوال اللان القل يكصن عنو  عص  اخلطيب فال 
 علل املنم.

فإها حوين عقٌو من العقص  فنقصح: عنوحما العقص  حمصعان: عقو ال ي  وآاحلر العقص ، 
فعقو ال ي  ال يوهلل ممن تليمه اا عة بعو النوال اللان، وعرفنا هبقا أن من ال تليمه 

يح  ة وأ  ها، وباعد أ  ها أغراض بعو النوال اللان، اا عة، امرأتان يف املن
ُا ِممىْن وال َيِصح  البي؛ وهلقا قاح: "ُنه ال تَّزمها ال مع يوهلل أم ال  يوهلل؛ 

 تََََّْزُمه اْلُ ُمَعُ  بعَد نداِئها الثاني".

الحظ أن و وَيِصح  النكاُح وساِئُر الُعْ ِد"، اهاا آاحلر العقص  ما حك ها  قاح: "
 اب  نا يف  قه املسألة هكروا اهللكم الصلعة، ومل يقكروا اهللكم ال كليفة، اأ 

وااا هكروا اهللكم الصلعة وآك صا عن اهللكم ال كليفة، فلص أحمه تيول بعو حموال 
اا عة اللان فهين العقو   يهلل أم حن ال أن ُمو  العقو بعو الوال   العقو 

   يهلل.
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واآ أجر شققاا مفروشة أو فنوقاا،  لص أحمه اآ أجر شق ه، و ين الرجين لل لو
واآ أجر ال رفة بعو حموال اا عة اللان،  ين العقو   يهلل أم باطين  العقو 

   يهلل.

لص أحمه أوقف آيار  أجراا ليص له ا، مكان  ما بعو حموال اا عة اللان فهين يوهلل 
 العقو أم ال  يوهلل العقو.

يخ مرعة أ  اب، والشأما من جهة اهللكم ال كليفة فلم يقكروه، و لها بعض ا
الكرمة، والشيخ منوصر ال هصثة، قاح أحو ا بال  رمي، ي صجه ال  رمي، وقاح 

 ا  ر: ي صجه أحمه ال حيرم، واهلل أعلم.

القرض  ين يوهلل أم ال  يوهلل، فيوهلل آاحلر العقص  من القرض، الر ن، الض ان، 
 ا جار .

ان فهين حموال اا عة الللص حوين ا أاب ق ين حموال اا عة اللان، والق صح بعو 
 يوهلل أم ال يوهلل  ال أ رل، اهلل أعلم، حم  يت عنها.

امل يهلل واهللالر  يُ لَّب اهللالر، امرأ  ورجين قالصا: ال يوهلل، قالصا: لص كان أحو 
 امل عاقوين تليمه اا عة فال يوهلل.

 
ُ
 رمة وال اطلة: بي  ما يُؤ ل ا، اهللرام، وهكر امل

ُ
نف واملسألة اللاحمية من ال يصي امل

 .تعا، له ثالث  صر 

 الص رة اُول : وال َيِصح  بََْيُا َعصيٍر ِممىْن يََتىِخُذه َخْمًرا. -0
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يه ال يوهلل بي  العوي ممن ي خقه مخراا، يأش ملالا احمسان ويقصح: أحما أبي  عن اا، فيأت
عقٌو أو  طاٌب من شركة مخصر يقصلصن: حمُريو شرال ماحلة كيلص من العنب، و ص 

ُتش م ل ُ خق مخراا، فهين أصز أم ال أصز  ال أصز وال يوهلل،  قا اأمر  يعلم أ ا
 اأوح بي  العوي ملن ي خقه مخراا.

 الص رة الثاني : وال سالحه في ِفتنٍ . -2

ي ي  السال  يف زمن الف نة  ييت يعلم أن  قا املش ل يق ين به املسل ني ويييو 
 حمار الف نة، فال يوهلل هل .

تعا،  ، وهكره املؤلف افر لَّمسَّمالثال : تمَّ  الك -3
 ويو ين فيه  صرتان: 

 . الوصر  اأو،: ال ي 

 .والوصر  اللاحمية: اها أآلم الع و املسلم و ص يف يو الكافر 

َْ عَّيه. الوصر  اأو، هكر ا بقصله:  وال عبٍد ُمسَّمه لكافٍر إذا لم يَُْعَت

اهللاشية،  آم  احبل طها بال نصين، الشيخ ابن قاآم ااو، ع و الرمحن بن قا
ال عبِد و حمص  نا علل أ ا )ع و( با لافة وليسد بال نصين، ف كصن القرال : 

َْ عَّيه، ُسلم آصالا كان ُمسل اا أو ُمسَّمه لكافٍر إذا لم يَُْعَت
 كافراا.  فيش ين ع و امل
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ا   ا مسل اا ال أصز أن ي يعه للكافر، واها كان لل سلم ع وا فإها كان لل سلم ع وا
  أصز أن ي يعه للكافر، و قا املق ب.كافراا فال

تعا، وأيضاا حي  ين أن يكصن  قا القل أرا ه  ولكن  ا ر شر  ال هصثة 
املونف  نا، أرا   قه الوصر ، والوصر  اأ رم يقكرو ا يف أبصاب ااها  وحنص ا، 

سلم للكافر، و ة ال ش  أ ا أغلط.
ُ
 فيكصن أرا   صر  بي  الع و امل

سلم للكافر  له  صرتان: ف ا حكم بي  ا
ُ
 لع و امل

 .أن يكصن بيعه وآيلةا لع قه 

 .والوصر  اللاحمية: أال يكصن بيعه وآيلةا لع قه 

 كيف يكصن بيعه وآيلةا لع قه  

عنوحما قاعو  تأش معنا يف أبصاب الع ق: أن من مل  ها رحم  ىرم  ع ق عليه مبهر  
 الشرال.

أ ع  ه أو  اله أو  ال ه، أو أ  ه، أو  فإها اش م احمساٌن ولوه أو أ اه أو ع ه
أمه، أو غي هل ، اها مل   نفاا من اأ ناف ممن بينهم ىرمية  ييت لص ُقور 
 أحو ا هكراا وا  ر أحملل فال أصز اليوال بينه ا فإحمه يع ق عليه مبهر  الشرال.

ق  قا  فلص فرلنا أن كافراا له ابن ع و،  قا اأب أُع ق، واالبن أآلم، ملا أُع
اأب جال يش ل ولوه، فهين يوهلل أن حم يعه له أم ال  يوهلل، بالعكي بعه، ملاها  
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أحمه مبهر  أن يوف  الل ن ويش يه يع ق عليه، جمر  الشرال يع ق عليه فال بأو 
 ب يعه.

أمما اها كمان ال يع ق عليمه ي يعه أجن ، ع ٌو ُمسمممممممممممممملم يُ اي لكافر  أجن  منه، ال 
}وَلَن يَجْعَََََلَ اللََََّهُ لِلْكَََََافِرِينَ َْلَى الْمُ ْمِنِنيَ   أمصز،، البشممممممممممممممراحلمممممممهيمعم مق عملميمممممممه 

 .[121سَبِيال{]النساء/

َََّم في َيِده ُأْجِبرَ  الوممممممصر  اللاحمية من متل  الكافر لل سمممممملم و ة:  عَّ  وإن َأسَََََْ
 إزالِ  ُمَِّْكه، وال َتكِفي ُمكاتَََبُته.

، حمقصح: افراا، فأآلم الع واها أآلم الع و الكافر القل ألكه كافر، كافر أل  ك
ُأم السيو القل  ص آيا ته علل الع و واال فالكافر ليي بسيو ، ُأم  قا املال  
ل  أعم من الع ق، قو يُييين ُملكه ب ي  ملسلم، قو 

ُ
للع و علل ازالة ُملكه، وازالة امل

 يُييين ملكه بأن يهيوه ملسلم، قو يُييين ُملكه بع قه.

ونف و ين تكفة ُمكات ه أم ال
ُ
  تكفة  ماها يقصح امل

كات ة  يعا ، ماها تعاُن الُمكاتب  ليست إزال  لَّمَّ وال َتكِفي ُمكاتَََبُته  
ُ
 امل

 قا الرجين الكافر ملا أآلم ع وه قلنا له: أزح ُملك  عنه، قاح: أكات ه، في ي  
 السيو الع و، لنفسه علل أقساط  معلصمة فيقصح: آو  ا علل عشر آنصات.

كاتب
ُ
 م  يع هق  بعو وفال مجي  اأقساط الد عليه. امل
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كاتب فيعص  قهناا.
ُ
ي امل  اأمر اللان: قو يعهه

ُكات ة فنقصح: تُييين ملكه اما ب ي   أو بع ق  أو هب ة  أو حنص هل .
 اهاا ال تكفة امل

احم قين املؤلف ا ن ا، مسألة و ة: مج  عقوين، ان مج  عقوين بعهصض  واحو  
 املؤلف  صرتني،  صرٌ  يوهلل فيها، و صرٌ  ال يوهلل.ف ا اهللكم  هكر 

 ما  ة الوصر  الد ال توهلل  

َْسىُر "وإن َجَمَا بيَن بََْيٍا وَِتابٍ ، أو بَيٍا وَصْرٍ  َصحى في غيِر الكتابِ ، ويَُ  قاح:
 الِعَ ُض عَّيهما".

ن م من يشر  لنا  قه الع ار ،  قه الع ار  من الع ارات الد فيها اشكاح يف اليا ،
 يشر   قه الع ار   ملين: باي السيار  للع و، وكاتب الع و،  قه  صر ا.

 ما  صر ا  "وإن َجَمَا بيَن بََْيٍا وَِتابٍ   يقصح: 

يأش الع و ويقصح لسيوه: أريو أن تع قا، يقصح: ال أع ق ، لكن أع ين بيا 
كات ة علل مُ وبين  عقو ُمكات ة علل أربعني ألف لاير أو أربعني ألف  ينار، عقو 

أحمه ُيسو  أربعني ألف  ينار ُيسو  ا علل أرب  آنصات، فيقصح:  الص، تصكلنا 
علل اهلل، ولكا أريو آيارت ، قاح: آيار   اهاا أبيع ، قاح:  الص، اهاا أبيع  
السيار  وُأكات   علل مخسني ألف لاير ُتسو  ا  الح أرب  آنصات أقساط، ما 

 و .حو ، وب ض النمثر حو  أم مل حيُ 



1577 
 

 نا ال يوهلل العقو، ملاها  ليي العقو القل مل يوهلل، ما العقو القل ال يوهلل 
  نا  

ونف فيها اشكاح، عقو ال ي  ال يوهلل، 
ُ
عقو ال ي  ال عقو الك ابة؛ وهلقا ع ار  امل

وعقو الك ابة يوهلل، ان مج  بني بي   وك ابة ال يوهلل ال ي  وتوهلل الك ابة، ملاها 
الع و ُملٌ   ،س جائز التصر  فال يصح أن يبيا لهُن العبد ليال يوهلل ال ي   

 لسيوه، ا ن باي ماله ملاله وكات ه فال يوهلل.

لكن لص كات ه علل أربعني ألف، وبعوما كات ه علل أربعني ألف بعو ا خب ي 
  قاحلق باي له السيار  بعشر   الف، يوهلل  

كاتب من أين له أن ُيسو  أقسُن الُمكاتب يصح تصرفهيوهلل؛ 
ُ
ط ا، امل

 الك ابة  أب أن يق ب ويُ اجر وي ي  ويش ل، فيوهلل تورفه. 

لكن  نا وق  ال ي  والك ابة كال ا يف وقد  واحو، فكان ال ي  لشخص  ال يوهلل 
 تورفه.

 ما  صر  هل   وإن َجَمَا بيَن بَيٍا وَصْرٍ ،  الوصر  اللاحمية:

، حمُريو أن الووالره ب ثالت الورافة وقاح له:  قه ألف لاير، ا رف ل ايا ا ب
م   بني بي  و رف،  قه  رف ا ن، ا رف ل رياالت و والرات  قا 

  رف، وأل ع لة ثاحمية أيضا  رف.
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شخص ه ب ثين الورافة وقاح له:  قه ماحلة لاير، أعطا  والرات، قاح: ما 
عنول  والرات اال ورقة واحو  مباحلة  والر، املاحلة لاير ال تُعطي  ماحلة  والر، 

 والر، وأحما ما عنول اال ورقة واحو  مباحلة  والر، لكن أعطا  32.5ي  تُعط
  اتف  النقاح م  املاحلة لاير و ق املاحلة  والر.

 نا مج  بني بي   و رف؛ أن  قه املاحلة  والر الد آيوفعها ل  جيٌل منها ون 
 ويوهلل. ةلل ي  اخلاص باهلاتف، وجيلٌ منها  رافة لل احلة لاير، ف ا اهللكم، ال ُمشكل

ن هل–لكن ما رأيكم لص قاح 
ُ
 فكة، قاح : أريو رياالت  -وهلقا حم ه عليه يف شر  امل

الطرف ا  ر: واهلل أحما لول فكة ثالواحلة لاير فقط، أعطي  اللالواحلة لاير فكة، 
قاح: ولكا ال أمل  اال مخس احلة ورقة واحو ،  ق اخل س احلة ولكن أعطا 

 كم يوهلل أم ال  آاع   و ق اخل س احلة، ف ا رأي

ع  ة  )بيا ُمد قه ُتؤ ل ا، اشكاح آيأش معنا يف باب الربا و ة: مسألة 
ال أصز أن ت ي  ُمو عهص  و ر م مبول عهص ، وال ُمو  وردهم بُمدي ع  ة(

عهص  و ر م بور ني، وآ أش معنا ان شال اهلل؛ وهلقا قاح يف شر  املن هل: 
ينه ا م بلالثني  ر اا؛ ملاها  أحمه  نا أرل بخبالف ما لص باعه ثصباا وعشر   را 

ربا الفضين، لكن لص  را م والطرف ا  ر أعطاه  حماحمي فال أرل بينه ا ربا 
 الفضين.
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ا شكاح  نا يف ربا الفضين وليي يف ربا النسيئة، وهلقا لص رياالت و والرات فال 
 ر م، عهص  و  ُمشكلة، لكن رياالت ورياالت فهقا  ص القل يُصق  يف مسألة ُمو

تاَض عن َ َمِنه "وَمن باَع رَِب ِيًّا بَنِسيَوٍ  واعْ وتأش معنا ان شال اهلل يف باب الربا: 
 ،  قه تأش بعو قليين.ما ال يُباُع به َنسيوً "

غيِر  "وال يُباُع رَبِ يٌّ بِ ْنِسه ومَعه أو مَعهما منلكن تل  يف باب الربا، قاح: 
 ال اهلل يف باب الربا، و ة مسألة ُمو عهص  و ر م.، آ أش معنا ان شِجْنِسهما"

 احم هينا من مسألة مج  العقوين.

ونف: "
ُ
 .َصحى في غيِر الكتابِ "قاح امل

ا، تركي ها لص قر َصحى في غيِر الكتابِ "ما معىن "  أ ا    قه الع ار  ُمشكلة جوا
بيا في ال صحا حمسان ما يس طي  أن يوين من قرال ا لل عىن املرا ، واملرا : 

 .المسعل  الثاني 

املسألة اللاحمية ما فيها ك ابة اها   د، املسألة اللان و ة: )مج  بني بي  
 و رف(، ال مشكلة فيها،   ي ة.

 ويف املسألة اأو، يوهلل يف الك ابة وال يوهلل يف ال ي .

 فهص كأحمه يقصح:  هلل ال ي ، يعا تقوير املسألة:  هلل ال ي  يف غي مسألة الك ابة،
 فال يوهلل فيها ال ي .



1580 
 

ير مسعل  صح البيا في غيعا: "َصحى في غيِر الكتاب "  تعا،:  قصله 
 الكتاب  فال يصح فيها البيا.

ونف:
ُ
َْسىُر الِعَ ُض عَّيهم"   قاح امل  بالقيم. أل علل امل ي  وما مُج  اليه"ويَُ

ة لاير، وأ ق حلاأن لص أتينا علل آ يين امللاح في ن أعطل للرجين اهلاتف النقاح وما
ماحلة  والر، واك شف الرجين  احب الورافة أن اهلاتف  قا فيه عيٌب وأرا  أن 
ير ه بالعيب، كيف حُنو  امل لغ القل يس  ه مبقابين اهلاتف  حمُقسط العهصض 

 عليه ا.

، فيكصن 39.5حمنمثر لورف ماحلة لاير بالووالرات كم يكصن وكم ي قل  يكصن 
  والر. 93.5ويس    ، اهاا ير  اهلاتف93.5بقة ل  

وكقل  يف الك ابة، ملا باعه السيار  وكات ه علل ماحلة ألف، قلنا: ال ي  غي   يهلل، 
الك ابة توهلل بكم  حمُقسط العهصض عليه ا، حمنمثر قي ة السيار  وحمُعطيه الك ابة 

 في ا بقة، واهلل أعلم.

يا أخيه، ب)بيا الرجَ عَّ  املسألة الرابعة من ال يصي املنهة عنها و ة مسألة: 
 وشراؤه عَّ  شراه(.

عْن يَْ َل ِلَمن تعا،: قاح املونف   "وَيْحُرُف بيُعه عَّ  بيِا َأِخيِه،َ 
 اْشتَََر  سَّعً  بَعشرٍة: أنا ُأعطيَ  ِمثَََّْها بتسعٍ ".
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سلم، 
ُ
سلم،  قا املقوص  بأ يه أل امل

ُ
َعْن يَْ َل "وحيرم بيعه علل بي  أ يه امل

 .رٍة: أنا ُأعطيَ  ِمثَََّْها بتسعٍ "ِلَمن اْشتَََر  سَّعً  بَعش

ه  د ملالا هلللقة اخلطار، ووجوت ملالا  قا الرجين ي ي   ياراا، و قا الرجين 
 احم ه ي ي   ياراا، قلد: بعا كيلص  يار، قاح: كيلص اخليار  قا بلالثة رياالت، 
  أ قت اخليار وأعطي ه اللالثة رياالت، فوا  الرجين القل  احم ه وقاح: أحما أعطي

ففسخد  ،ُنه بْي ل  خيار م َّسبريالني الكيلص، ففسخد العقو م  اأوح؛ 
العقو م  اأوح وه  د واش يد من اللان، فال يوهلل العقو اللان، العقو اللان 

 باطين وغي   يهلل،  قا حيرم وال يوهلل بيعه علل بي  أ يه.

ونف "
ُ
َِْد مَعه"وملا قاح امل  حاح  أصز فيه ا يُرا  يفعرفنا أن  قا اا ليََْفَسَي ويََْع

 الفسخ و ص )مو   يار اجمللي أو  يار الشرط(.

ار، عكسها، و صر ا: أتل شخص ليش ل كيلص  يوِشَراُؤه عَّ  ِشرائِه"، قاح: "
قاح: بكم، قاح: كيلص اخليار بأربعة واش م   ر كيلص عنوه يف اثين، قاح   ر: 

ر كيلص، قاح: أحما أش ل من   قا أعطا أحما أيضاا كيلص، قاح: ال يصجو، كان   
 بعشر ؛ ليفسخ م  اأوح وي ي  لللان، ففسخ م  اأوح وباي لللان، ف ا اهللكم 

 قا شراؤه علل شرال أ يه، في رم، وال يوهلل؛ وهلقا قاح: وحيرم،  قا اهللكم 
 ال كليفة.
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عن يَْ َل ِلَمْن باَع  اهللكم الصلعة ما  ص  قاح: َّعً  سِ "وِشَراُؤه عَّ  ِشرائِه،َ 
َِْد مَعه".  بِتسعٍ : ِعنِدي فيها َعشرةه ليََْفَسَي ويََْع

َِْد مَعه"ملا قاح: " و ُمو  عرفد أن  قا يف ُمو  اخليار، أما لص كان بع ليََْفَسَي ويََْع
اخليار فال ي طين، بعوما اش يد و رجد من الوكان اأوح وجئد للوكان اللان 

م أ قت اخليار  قاح: بلالثة تش ل من عنوه ط اطم أو غي ا قاح ل : بك
رياالت، قاح: أحما أعطي  بريالني، اه ب للرجين وأعو له بضاع ه، فعوت وأعوت 

 له ال ضاعة.

، اقالة،  اعا   ال ضاعة  نا يوهلل بوون تراض  أم ال بو من تراض   ال بو من تراض 
فق  د والرجين اأوح وآاى  ورلة وأعا  ال ضاعة،   جئد لللان واش يد 

  ين ي طين العقو اللان   منه،

  اخليار ال ، والفسخ يف غي ُموُنه ليس في ُمدة الخيارال ي طين العقو اللان؛ 
اخليار القل  ، ولييخيار الشرطيكصن اال بال الة، واملقوص  مبو  اخليار يعا: 

 اش اه.

ُد فيهما"  ْْ َُ الَع لل   ة ع  قا اهللكم الصلعة، اهاا عرفنا أحمه حيرم، ويُؤثر "ويََْبُط
 العقو  حمعم، ي طين العقو اها حوين  قا.
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 تعا، ا، بعض هراحل  الُربا، وتكلم عن بعض ال يصي الد   احم قين املؤلف 
تكصن هريعةا للربا، و ة ك ال ا، تركيي، ال كيي ش اح وال حمؤجلها ا، الورو 

 القا م.

 ، ب اليآ  احم  اللهم و  وك، حمشهو أن ال اله اال أحمد، حمس  فرك وحم ص 
 و لل اهلل علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 قا كء حم د بوون فعل  فهقا ال متلكه، ح  لص كان يف أرل ، ولص  ال  ا :
 أ قته وقوو ه وأ قته متلكه وأصز ل  أن ت يعه.

َال:  ما  ص السَّل،م  وما لابطه  س

ا اليه سَّل،من( فإها جئنآيأش معنا ان شال اهلل باب كامين ا ه )باب الال  ا : 
 ان شال اهلل تعرف ما  ص السَّل،م.

َال:  (31:33:12) س

باَع من  وإنال ُمشكلة، لكن م  ي م العقو  يقصح بالنس ة ملسألة ) ال  ا :
َى َقفيٍز بِدرهٍم(،  يُريو  شخص يقصح: أحما لول كصمة متر ، ويأش ُمش ل   الصبرِةَ 

و ل  يُريو مخسة كيلصات، وأبي  لكين واحكيلص، ومش ل يُريو كيلصين، ومش  
 سب طل ه، فل ا يأتي  شخص يقصح: أريو كيلص، العقو  نا وق  علل كيلص 

 و قا ال اشكاح فيه.

لكن أتاك شخص وقاح: أريو أن أش ل من  بعض الكيلصات، قلد له: متام، 
الت، احُموور ل  فاتصر  مت ال ي  ل عض كيلصات من  قه الورم  كين كيلص بعشر  ري

 وأحمد ال تعلم كم يأ ق، جال وأ ق مخسة كيلص.

 ين ال ي  اأوح   يهلل  ال، غي   يهلل، لكن ملا أ ق مخسة كيلص قلد ل  
وأحمد راض:  ق اخل سة كيلص، وأعطاك ون اخل ي كيلص، فال مشكلة، لكن 
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  ة العقو يف اأوح أم يف اللان بعو كويو الكيلصات  يف اللان بعو كويو 
 .الكيلصات

ف كصن ور  املسألة: لص أحمه حمازع  بعوما قاح: أش ل من عنوك من املس ص ي كين  
كيلص متر بعشر  رياالت، واملس ص ي لوي  به ثالواحلة كيلص، وأتل عنوك وقاح ل : 
  ق من  ماحلد كيلص، وأعطاك امل لغ، قلد له: ال، ماحل ني كيلص ال أآ طي  أن 

حنن  املس ص ي ال أحميح عنه، قاح: ال، أبيع ، أب أن أح فظ مبس صم ىو  يف
 ت ايعنا،  ين له أن يُليم  ويش كي  يف اثك ة أن ت يعه ماحلد كيلص  

ال، ال يليم ؛ أن العقو اأوح غي   يهلل، ااا يكصن العقو ااويو علل 
 الكيلصات املعلصمة.

َال:  (31:34:54) س

  يهلل.اها كان بعو احمقضال اخليارين فالعقو اللان   ال  ا :

َال:  الزم ال احل  يرجعه  س

ع م  لل نب فال يليم.ال  ا : 
ُ
 مص الزم ال ي ، اها مل يصجو غنٌب بالشروط امل

، فإها «َفرىقَااْلبََيََِّعاِن بِاِْلخَياِر َما َلْم يََتََ »يقصح: رج  ال ضاعة،  الص اها تفرقا، 
ا باب اخليار أو اأآ صي القا   بال الة. م، االتفرقا ليم ال ي ، ويأش معنا غوا
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: أعطاه مهلة أآ صي، فإها مل  ال أحو يس طي  أن يُليمه اال اها بينه ا شرط ملالا
 يكن فال أحو يُليمه.

َال:  (31:35:35)مل أفهم مسألة  س

ال أ رل، المثا ر أن  قا جمهصح، قاح: أبيع  ُق اش، لكن أين  ال  ا :
 الق اش، مو ال ور، ال أعلم.

َال:  (31:35:55) س

عي -قالصا: أن النهة يق ضة الفسا ، والقل جال النهة عنه قصح اهلل  ا :ال   
: وهروا ال ي ، فهقا  ٌة والنهة يق ضة الفسا ، أما ا جار  ف ن امل كن -وجين

أن حمُل قها به يف ال  رمي أ ا ُتش ين عن الوال ، لكن ال حمقصح بفسا ه، واهلل 
 أعلم.

َال:  )أو مباحلة  ر م  اال  يناراا(. قا يسأح يقصح: ما فه د مسألة  س

: أول ها ل  بوون  را م و حماحمي، أتيد أحمد تش ل من عنول  اتفاا ال  ا 
، وقلد ل : اهلاتف  قا مباحلة لاير اال ماحل ني روبية  نوية، كم قي ة اهلاتف  حمقاالا

 بالرياح ا ن معلصم أم جمهصح   ين تعرف قي  ه بالرياح  

عا لة الروبية وكم ُتساول بالرياح،   تُنش  مما تس طي  أن تعرف ح  تعرف 
و و ها منها، فيكصن لوي  بالنهاية أ ا ُتساول مخسة وتسعني لاير، فإها عرفنا 

 لاير، فأ الا وآهالا ويوهلل هل . 95لاير وقاح ل : بع   ب  95أحمه ب 
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 اأما اها باع  قاح: مباحلة لاير اال  والر وأحمد ال مس  ضر  كم قي ة الووالر فهق
. ، فلم حمعو حمعلم كم رياالا  ال يوهلل؛ أن االآ لنال من غي ااني  قا أعله جمهصالا

َال:  ملاها توهلل آاحلر العقص  بعو حموال اا عة  س

أحما قلد لكم  نا أن  قا الكالم  نا عن اهللكم الصلعة و ص الو ة،  ال  ا :
نهة لوليي الكالم عن اهللكم ال كليفة، فالو ة قلد لكم ما وجه هل  أن: ا

 اق ضل الفسا  فاق ورحما علل ما ور  فيه النهة.

َال:  ين ال صفيهات املف صحة تو ين يف مسألة تعنير آعر لكين شةل يف املكان  س
 ناف. ون تعيني شةل، اه أن ال صفيه املف ص  توف  فيه آعراا ُمعيناا،   تنمثر يف اأ 

فصا فيها، ا ا  ل: مسألة ال صفيه املف ص  ما عنول فيها جصاب، مشاخينال  ا 
، منهم من قاح: جتصز، وأن ااهالة فيها يسي   ف عضهم من أجاز ا، وال عض كفَّ
وم  فر ، فأحمد توف  ماحلة لاير ويف اأ ي تأكين، فااهالة ُم  فر ، ومنهم من قاح: 

 ليسد ُم  فر ، واهلل أعلم.

شكاح  علل كين حاح أحما قلد لكم: ليي ل ترجيهلل وال ا  يار، ولكن ملين  قا ا
يف أحمنا حمش ط يف امل ي  أن يكصن معلصم ااني، فهقا يوف  ماحلة لاير و ص ال يعلم 
ماها آيأكين   ين  ص فصح أم مجمل، ال حمعلم؛ ففيها جهالة، لكن بعض مشاخينا 

 ر َّص وبعضهم من ، واهلل أعلم.

َال:   قا يسأح عن مسألة يف  يار العيب، اش م ك اباا من معرض الك اب. س
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  يار العيب يأش معنا ان شال اهلل يف الورو القا م. ا :ال   

َال:   (31:36:46)س

: ال يوهلل، اأهان اأوح أم اأهان اللان  اللان، ال يوهلل العقو، اها باي ال  ا 
مسلم لنوران بعو حموال اا عة اللان فال يوهلل، اال اها كان املسلم  قا ُمسافراا 

.  ملالا

باي آلعة ق ين اأهان، والسلعة اللاحمية بعو اأهان،  ال ي هيأ، أحمد لص قلد ل:
 فنهيحله، لكن  قا ال يُ وصر جتيحل ه.

َال:   (31:39:12)س

 ال مشكلة. ال  ا :

َال:  ُمسلم باي اخل ر للنوران. س

ال يوهلل العقو، لص باي مخراا لنوران، أو باي  نييراا ل ي مسلم، أو باي  ال  ا :
 يهلل، فإن كان بعض أو جيل منه آلي اا، وجيل مي ة ل ي ُمسلم فالعقو غي  

ة  ملالا باي له هللم وبيضاا وأشيال آلي ة، وباي له هللم  نيير،  قه يُفرل فيها الوفق
 ك ا قلنا يف تفريق الوفقة.
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َال: يسأح يقصح: طالب من  ارل امل لكة ي ي  آيارته لطالب   ر مب لغ  س
امعة، م السيار  اها  رل من ااُمعني ُيسل ه ا ن، علل أن  احب السيار  آُيسل

 و ص آي خرل بعو آنة.

: أل يش ط منفعة السيار ، يقصح له: أبيع  السيار  لكن أش ط منفع ها ال  ا 
ا، يصم كقا، ال ينف  يصم ال خرل؛ ُأكن أن يرآب يف ما   وألي آنة، لكن 

آيأش معنا يف و  يقصح: ا، اليصم الفالن، ا،  اية الوراآة يف ال اريخ الفالن،
الشروط يف ال ي  أحمه يوهلل أن يش ط منفعة امل ي  مو ا معلصمة، آيأش  قا ان 

 شال اهلل.

َال:  .(31:43:54)اا   بني العقوين،  س

اا   بني العقوين آيأش معنا يف الورو القا م ان شال اهلل، اها اش ط  ال  ا :
ا يف عقو  فإن العقو باطين،  قا شرٌط ُمفسو، صح: لكن ملين  قه الوصر  يق عقوا

أبيع  ال ي  والورف كال ا بعهصض  واحو، مج  عقوين ال بأو به، وهلقا يوهلل 
 أن جت   عقو وعقو اجار .

يقصح: أبيع   قه السيار ، وأع ين عنوك آاحلقاا ملو  شهر أقص  ا ل ، وامل لغ 
، أو عشر   الف،  قا يوهلل.  ا مجال مخسة  الف ملالا

ل السيار  بشرط أن ُتؤجرن كقا، فهقا ال يوهلل، وآيأش معنا لكن لص قالين: أش  
 يف باب الشروط.
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َال: كاتب أل   س
ُ
  ين امل

كاتب قابيٌن لليواح، ال  ا 
ُ
كاتب أل ، ف وهلل تورفاته، لكن مهل  امل

ُ
: حمعم، امل

مَ أن يع ز ُنه يحتُمراعل؛ وهلقا ُيس صحمه مهل  غي تام، فال جتب عليه اليكا ؛ 
 .سيدهفيرجا إل  

َال:  (31:42:33) س

  ة الد تؤ ل ا، ُمو عهص ، و ة أن يكصون الورف بنفي ااني. ال  ا :

ملالا ما هكره ال هصثة قاح: يُعطيه ثصباا وماحلة  ر م بلالواحلة  ر م، حمفي ااني، 
فهقه ُتؤ ل ا، مسألة ُمو عهص  و ينار، و قه آنشرحها ان شال اهلل يف باب 

 الربا.

َال:  اأ  اب يف ال عامين م  من ي عامين يف ماله من حرام؛كاأكين. ما قصح س

 م يقصلصن يقكرون أحمه ُيكره اجابة  عصته واأكين من ماله، وتي ا   ال  ا :
 الكرا ة بكلر  اهللرام يف ماله، هكر ا يف الوليين، ما  ة ع ار  الوليين  

كلر  اهللرام   ب)وُتكره اجاب ه وق صح  وي ه وُمعامل ه، وتقصم الكرا ة وتضعف  س
 .وقل ه(،  قه ع ار   ليين الطالب 

َال:   فر ال يُؤثر يف الل ن وال خُي لف به، لكن خُيالف رغ ة  س
ُ
بعض الضرر امل

ش ل،  ين يُ  فر هل   
ُ
 امل
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 ال أ رل، اهلل أعلم. ج ا :

 ص اها اش ا ا علل و ف  فهالت علل  الف الص ف فهقا ما فيه اشكاح 
كان  قا الص ف مؤثراا يف الل ن أو غي ُمؤثر، يُريو  اتفاا أن له اخليار، آصالا  

أبيض اللصن، وأعطصه أآص  اللصن، وقالصا له: حمفي القي ة، فإها اش ط وُو ف 
 هبقا فله الفسخ.

اها اش ط له الفسخ، أما اها هُكر له هل  ف عض اأ  اب هكر أحمه ليي له 
 فسخ، لكن ك ال مراجعة.

َال:  ص صف يف القمة  و ين  ا ا ان لشةل  واحو  ين الوين ملين امل س

 حمعم، املص صف يف القمة  يٌن. ال  ا :

و ين  ا ا ان لشةل  واحو  اهلل أعلم، أن الوين يُ وصر ملالا أن احمساحماا أتلف 
شيئاا فعليه  ين ا ن، قي ة  قا الشةل  يٌن يف هم ه لواحب  قا الشةل القل 

 القمة  اهلل أعلم. أتلفه، فهين  قا ُيس ل مص صفاا يف

 آ  احم  اللهم و  وك، أشهو أن ال اله اال أحمد، أآ  فرك وأتصب الي .
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 الدرس الثاني والثال  ن

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
  و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو...

أن يفقهنمما يف المموين، وأن يعُل نمما ممما ينفعنمما، وأن ينفعنمما مبمما  فنسمممممممممممممممأح اهلل 
 علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا؛ احمه ول هل  والقا ر عليه. 

]شََََََََََرح زاد المسََََََََََتْنا في اختصََََََََََار و قا  ص الورو اللان واللالثصن من 
تعممما،   بن حن مممين يف الفقمممه علل ممممق مممب ا ممممام امل همممين/ أمحممموالمْنا[ 

   وغفر له ومجعنا به يف جنَّات النعيم.
وكنمَّا قمو و مممممممممممممملنما يف م  ميت ال يصي املنهة عنهما ا، ما ي علق بقراحل  الربا، وهكر 

تعمما،  نمما ممما ي علق بممقراحل  الربمما، فممقكر هريعممةا ا، ربمما ال يصي  املوممممممممممممممنف 
 وهريعةا أ رم ا، ربا الويصن.
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هلل والعاق ة لل  َّقني وال عووان اال علل المثاملني، و ممممملَّل ا اهلل و هلل رب العاملني،
وآمممممملَّم وبارك علل حم ينا ى و وعلل  له وأ مممممم ابه أمجعني، اللهم اغفر لشمممممميخنا 

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني. 
يوَ ا بنَ يًّ  ِ بَ رِ  ن باعَ ومَ  ا شيوً   رَ تََ ، أو اشْ سيو ً ه نَ ب باعُ ال يُ  ه مانِ مَ عن  َ  تاضَ واعْ   ٍ سَِ
ه نسَََِ جِ  بغيرِ  ، وإن اشَََتراهُ زْ  ُ لم يَ  ،سِ ال بالعكْ  ،سَََيو ً به نَ  ما باعَ  ا بدونِ دً ْْ نََ 

 أب ه، اهُ رَ تََ أو اشْ  ،يهِ رِ تَ شمُ  أو من غيرِ  ه،تِ فَ صَِ  رِ ي  غَ تََ  أو بعدَ  ه،نِ مَ  َ  ضِ بْ قََ  أو بعدَ 
  . جازَ -ه أو ابنُ 

يَوٍ  وا)تعا،:  قاح املومممممممممنف  َمِنه ما ال ْعتاَض عن  َ وَمن باَع رَِب ِيًّا بَنسَََََََِ
  .(يُباُع به َنسيو ً 
 ة هريعة من هراحل  الربا، ولكنها من هراحل   -أيها ا  ص  الكرام– قه املسممممممممألة 

يَوٍ  واْعتاَض عن َ َمنِ )ومن ربا ال يصي، قاح املوممممنف:  ه ما ال يُباُع باَع رَِب ِيًّا بَنسَََِ
تَََر  ): يين يف قصلهمل أي، ط عاا جصاب الشممممممرط آمممممميأش بعو قل(به َنسََََيو ً  أو اشَََََْ

ًدا بدوِن ما باَع به َنسيوً ، ال بالعْكِس، لم َيُ زْ  ْْ  . (شيًوا نََ
 اهن..  قه املسألة ما ُحك ها  ال جتصز. 

يَوٍ  واْعتاَض عن َ َمِنه ما ال يُباُع به َنسَََََََيو ً )من  م،ن يشمممممممممر   ،(باَع رَِب ِيًّا بَنسَََََََِ
 الع ار  يا مشايخ  

، ملا جال (يُوف  الق ب حمسممممميئةا )يعا يف تاريخ املسممممم ق ين باي متراا بق ب علل أن
 ال اريخ املس ق ين  قا أعطاه بوالا من الق ب متراا.
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  نعيد ص رة المسعل :
جال رجين ا، ىين ال  صر، يُف ض رايه ىين متر ى ال بضممممماعة فاشممممم م من جاره 

لص كي  ، قماح: "أعطيا مماحلمة كيلص متر عهص "، قاح: "ماحلة( مممممممممممممماحمب ىمين ال  ر)
حنسمممممممممممممم هما عليم  ملالا بمأربعمة  الف لاير"، قماح: "أربعة  الف لاير أ فعها ل  ان 
شمممال اهلل بعو شمممهر من اليصم، آمممُهلها علة، وآمممأ ف  ل  بعو شمممهر أربعة  الف 
لاير"، حينَّ اأجين وجال مصعو آوا  اأرب   الف لاير، قاح: "آُو  ما علي  من 

الوممممممممممممراحة ما عنول آمممممممممممميصلة؛ ليي عنول  الوين، أرب   الف لاير"، قاح: "واهلل
حمقمو، لكن بموح اأرب   الف  مق بوالا منها متر،  ق من عنول من ال  ر بقور 

 ما يصيف أربعة  الف لاير". 
   ال أصز. ما الُحكم في هذا

 صز. أحمه يف اهللقيقة باعه متراا ب  ر، وبي  ال  ر بال  ر حمسيئة ال أ لماذا ال ي  ز 
يَو ٍ )ومن : اهن  قا معىن قصله ل  ر ربصل والَّ ، يعا: باي ال  ر، ا(باَع رَِب ِيًّا بَنسَََََِ

نسمممممميئة  يعا: ف اعه ب -ك ا آمممممميأش معنا يف باب الربا-ما  ص ربصل  ال  ر ربصيًّا 
ا حمينَّ اأجمين  الف ، بوح ما يأ ق اأرب   (اْعتاَض عن َ َمِنه)بل ن  مؤجمين، فل مَّ

اْعتاَض و )اي بال  ر حمسمممممميئة، فقاح املوممممممنف: لاير اع اض عنها ب  ر، وال  ر ال ي 
 و،.كال  ر بال  ر،  قا  ص  صر  املسألة اأ  (عن َ َمِنه ما ال يُباُع به َنسيو ً 

تعا، بعو هل  مسممممألةا  ة من هراحل  ربا الويصن، و ة    هكر املوممممنف 
 املسألة املس َّا  بالعينة، ما  ة مسألة العينة  
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ًدا بدوِن ما باَع به َنسيو ً أو اْشتَََر  شيوً ) :قاح  ْْ ه مسمألة ثاحمية  ق- (ا نََ
 . -جويو 
يَو ٍ )من اهن..   قه  (يو ً اْعتاَض عن َ َمِنه ما ال يُباُع به َنسََََََََََو  باَع رَِب ِيًّا بَنسََََََََََِ

املسألة  ارت هريعةا لربا ال يصي، و ص بي  متر ب  ر أو بُر بُم، م  عوم ال قابض، 
 قا من ربا النسممممميئة، والربا القل آمممممُيقكر معنا يفوآممممميأش معنا يف باب الربا أن  

 باب الربا  ص ربا ال يصي. 
املسمممممممألة اللاحمية  قه  ة هريعٌة لربا القروض أو لربا الويصن، ما  ة   ة مسمممممممألة 

 العينة. 
 ما ص رتها  

ًدا بدوِن ما باَع به َنسيوً ، ال بالعْكِس، لم َيُ زْ )قاح:  ْْ  . (أو اْشتَََر  شيًوا نََ

ًدا بدوِن ما باَع به َنسيو ً )اح املومنف: اهن ق ْْ هل ،  مل أ،ُين  (أو اْشتَََر  شيًوا نََ
ا، وباي حمسيئةا. الحظ ا عبارة المصن  فيها أمران  : اش م شيئاا حمقوا

 اهن.. عنوحما بيٌ  وشرال. 
؛ ال ي  والَّ الشرال    أيه ا امل قوم وأيه ا امل أ ر  ما القل يق  أوالا

ًدا اشْ )أوالا يف ال تيب اليما، هلقا قاح املؤلف:  ال ي   ص القل يق  ْْ تَََر  شيًوا نََ
 اهن  ص باي   اش م، ما  صر  هل    (بدوِن ما باعَ 
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: جئد أحمد ملالا ا، ىين من اثالت، وقلد له: "أريو أشمم ل من صَ رة ذل 
م يبا ليعا:  باي بنسيئة (بدوِن ما باَع به َنسيو ً )عنوك آيار  باأقساط" قاح: 

َجَ  . بثمٍن حالٍّ حاضر، وإنما باع بثمٍن م
، والَّ أيًّا ما  (10::11:1)فق  د ا، وكالة السممممممممممممميارات، والَّ بطاقات آمممممممممممممصا 

، اش يد  قه السيار  علل  كان، فاش يد من عنوه بضاعة، اف ض آيار  ملالا
 ن لأن تسمممو  ونها يف تاريخ  مسممم ق لة، يعا اليصم اشممم ي ها قاح ل : "تسمممو  ال

بعو آممن ني" آممصال تسممو ه بعو آممن ني يف مصعو  ىو ، أو تسممو ه  الح السممن ني 
يف كين شممهر  توف  قسممطاا، أ قت السمميار ، ال احل  ا ن باي  قه السمميار  حمسمميئة، 

ا، قاح:  ًدا بدوِن ما باعَ )أو   جال واشممممممممممم ا ا من  حمقوا ْْ تَََر  شََََََََيًوا نََ ه ب اشََََََََْ
ل  خب سمني ألف تسو   الح آنة،   السميار  بكم باعها ل   باعها  نسَيو (

ا  ا، يا قاح: "تع -يعا: بأقين من اخل سمممني ألف–اشممم ا ا من  بوون هل  حمقوا
ابن اهللالح،  ص أحمد اشممممم يد السممممميار  أقسممممماط لكة ت يعها يف السمممممصل خب سمممممة 
وأربعني ألف،  سممممممر مخسممممممة  الف! تعا، عنول  سممممممر عنول ألف فقط،  ق 

ا  قه تسمممعة وأربعني ألف"، فاشممم مما باي به  -يعا: بأقين- )بدون( م شممميئاا حمقوا
 حمسيئةا. 

،   الشممممممرال، ال ي  بل ن مؤجين، والشممممممرال   قه  ممممممصر  العينة، فيق  فيها ال ي  أوالا
بل ن حاح، بنقو، و قه امل ايعة مصجص ٌ  بكلر  لءآمممممممف، و ة كاييٌن علل الربا؛ 

نممة، وحك ممه: عمموم ، فهممقا الممقل يسمممممممممممممم ل بي  العي)لم ي ز(وهلممقا قمماح املؤلف: 
 ااصاز. 
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   )ال بالعكس(، ما معىن كل ة )ال بالعكس(تعا،:  قاح املونف 
عنوحما يف املق ب مسممممممألة ا ها "عكي العينة"  ين  ة املرا    ال، ليسممممممد  ة 

 ال بممالعكي يعا: لص كممان الشممممممممممممممرال -والعلم عنممو اهلل تعمما،-املرا  ، واامما املرا  
 بأكلر. 

رض، ويصم شممممممممممممممري هما بعمو ا بلالث أرب  أيام أعلنصا عن واحمو بماي عليم  قطعمة أ
مشممممممممممممممروي ك ي  صار  مقه القطعمة، وأحممد اشمممممممممممممم ي ها منه مباحلة ألف ُتوف   الح 
آن ني، رج  ال احل  الي  يرقو، قاح: "واهلل أحما  راحة ُغ هند؛ بع   اأرض مباحلة 

عها يألف توفعها  الح آمممن ني، ا ن اأرض ارتف  آمممعر ا ثالثة ألمممعاف، لص أب
ا ن جتلب ل ثالواحلة ألف، اكسمممب فيها، أحمد جياك اهلل  ي ما أحمد  سمممران 
 شةل، ما را  تُ نب؛ ُ ق من عنول ماحلة ومخسني ألف لاير وب  علة، اأرض". 

ا بأكلر مما باعه حمسمممممممممممممميئةا، ما اهللكم  أصز،  قا معىن قصح  فماشمممممممممممممم م منم  حمقموا
 كان الشممممرال بنقو  أكلر من  يعا: ان كان بالعكي، ان )ال بالعكس(املوممممنف: 

النسمممممممممممممميئمة فهمقا جماحلي؛ أحمه ال أكن أن يكصن حيلةا علل الربا، ما أكنه ي  ايين 
 علل الربا ويق ب يش ل بالنقو أكلر مما باعه حمسيئة، وهلقا ال بأو هبا. 

 وأما عكي مسألة العينة فإ ا مللها يف اهللكم، ما عكي العينة  
ال فقط  ص تقمموم الشممممممممممممممرال علل ال ي ، يعا: جمم الفرل بني العينممة وعكي العينممة

املشم ل وقاح: "يا أيها ال احل ، أحما أب ل أش ل من عنوك  قه السيار  بنقو مباحلة 
ألف لاير، تفضممممممممممممين  قه ماحلة ألف لاير حمقو" فأعطاك ماحلة ألف لاير،   بعو هل  
"، أو أحممد جئمد اليه وبعد عليه مباحلة وعشممممممممممممممرين  رج  اليم  وقماح: "بهعهما علة،
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ألف ُتسممموَّ  بعو آمممنة، ما القل حومممين  يف اثوممملة النهاحلية يف العينة وعكسمممها 
ا وترت ممد عليمم  مممويصحميممة أكلر  الن يهممة النهمماحليممة واحممو ؛ أحممم  أ ممقت م ل مماا حمقمموا
منه، يعا كأحمه أقرلممممم  ماحلة ألف لاير وقاح ل : "تسمممممو  ا ماحلة وعشمممممرين ألف 

مَّي  لكي تك ن عفقط؛  لاير"! ولكن ولممم   قه السممملعة وآممميط بني  قا الوين
، ما يقصح: "واهلل ربا  ممريهلل"، قاح: "ال، حم ي  السمميار  وحمشمم ل السمميار "، ت اري 

آممممممممصال كان امل قوم  ص ال ي  أو كان امل أ ر  ص ال ي ، ما  ام يف اأ ي حوممممممممين 
  قا فإحمه ممنصي.

 (. سِ بالعكْ ال  ، ً سيوبه نَ  ما باعَ  ا بدونِ دً ْْ ا نََ   شيوً رَ تََ )أو اشْ اهن قاح املونف: 
 مل أيئ.

ا مبلين ما باي به حمسيئة    ما تقصلصن لص اش م شيئاا حمقوا
حمفي الومممممممممممممصر  الد قلنا ا ق ين قليين، ملالا من مسمممممممممممممألة اأرض: باعها ل  مباحلة 
اأف تسمممممو  ا بعو آمممممنة،   جالك ثان يصم قاح ل : "تفضمممممين  قه املاحلة ألف  

رض أو تلمم  المموار، أصز  كمماش لكن اعطا اأرض"؛ عيَّ عليممه فرال تلممم  اأ
حمعم أصز؛ أحمه مل ي  قق فيه شمرط املسمألة و ص: أن يكصن الشممرال بنقو   ون ون 

 النسيئة،  قه تس ل مسألة العينة. 
تعا، آممم ة أحصاح جتصز فيها  قه املسمممألة، مل،  مسمممألة العينة هكر املومممنف 

ل يلة، مل عو ممثنة للممممابط  قه اأحصاح السمممم ة  احم فال كص ا ممثنَّةا لل يلة، مل ت
ة بي    -لص جئنا يف اأ مممممممممممممين-يعو فيها حيلة  ا ر ، اأ مممممممممممممين  ة يف العينة 



1599 
 

وشمممممرال، باع    اشممممم م من ، من حييت اأ مممممين جاحلي ، لكن ملا كاحمد هريعةا 
  ما هيُمنهعد،  نا آ ة أحصاح تن فة فيها القريعة ف هصز فيها، 

 . (وإن اشتراُه بغيِر ِجنِسه) -

: قاح ل : "أب ل أشممم يها من  بع لة  أ رم"،  ص باعها ه()اشََتراه بغير جنسََ
، أو باعها بالق ب واش ا ا بالفضة.    ل  بالرياح، فاش ا ا من  بالووالر ملالا

 . (أو بعَد قََْبِض َ َمِنه) -

بعو ما باي ل  السيار  علل أن تسو  الل ن  الح آنة، ومتَّد السنة، وآو ت 
بعد )، فيها حيلة  ما فيها حيلة؛ وهلقا جاحلي  امل لغ، بعو  قا جال واشممم م من 

  ما فيه مشكلة. قبض  منه(

 . (أو بعَد تَََغي ِر ِصَفِته) -

: أ قت السمممممميار  وك لد أقسمممممماط ماحلة وعشممممممرين ألف لاير، )بعد تغي ر صََََفته(
طلعد من املعرض  ممومد بالسمميار ، رجعد لرايه املعرض قلد: "واهلل آمميارت  

َف ف» ممقه؛ يعا  وهكر منهمما: "المموابممة"، قلممد لممه: "واهلل  «ي  ال ََ إنمََا الشََََََََََ
لمماقد حمفسمممة من  قه السمميار ؛  مممار فيها حا ث أوح ما طلعد من املعرض، 
 ممق اشمممممممممممممم يهمما ما، أقلا" قمماح لمم : "ممما أقيلمم ، أحممما ممما عنممول" قمماح: "أب ل 
أشممممم يها من "، فاشممممم ا ا من  بل ن أقين، والل ن اأقين له ممر  نا غي قضمممممية 

.  اهلليلة، و ص ت، حمقود قي  ها أ الا  بعو ت ي  ف ه؛ فوف ها ت يَّ
 .(أو من غيِر ُمشَترِيهِ ) الرابا: -
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: ف اعها لطرف  ثاليت، وقو يكصن بعو ما بيعد لطرف  (أو من غيِر ُمشَََََََََََترِيَهِ )
 ثاليت رج  اأوح واش ا ا،  قه  ة املسألة. 

: أحمد اشمممم يد آمممميار ، وبع ها لطرف  ثاليت،   حميح  مممما  ها السممممصل حيعا ملالا
 ولقا ا يف اهللرل، فاش ا ا، ما اهللكم  ال بأو. 

أممما لص كممان الطرف اللممالمميت  ممقا وكيالا لل عرض؛ املعرض يقصح لمم : "اه ممب به  
لفالن؛ ترم  ص يعطي  آمممممممعر زين"، علل أآممممممماو ي ي  لفالن وترج  مر  أ رم 

الية م له، فهص وكييٌن عنه، الصكيين كاأ ممممممممميين، لكن  نا طرٌف ثاليت أجن  له همة
  مس قلة. 
 . (جازَ –أو اْشتَََراُه أب ه، أو ابُنه ) -

همة  ،ُن االبن واُ  لهما ذم  مسََتَّْى  قه اخلامسممة والسمما آممة؛ ابنه وأبصه؛ 
اأب املالية مسمممممم قلَّة، فاالبن اشمممممم ا ا من املعرض وباعها أبيه أو أعطا ا  وية 

 ينئق  ال هل  باتفال، فأبصه، اأب ما ي  ل السيار  وباعها لل عرض، ومل يكن 
 بأو بقل  وكقل  بالنس ة لالبن. 

قماح: "ما مل يكن حيلةا  ]الروض[ مقه املسمممممممممممممماحلمين يف  وهلمقا قيمَّو ال هصش 
علل ال ص ممممممين ا، فعين مسممممممألة العينة"، أما لص ولممممممعصا طرف ثاليت فقط ل  ليين 

، ارر نالع ليمة، قماح: "واهلل العينمة طرفني، ال، زيمووا طرف ثمالميت"! قاح: "يا فال
السمممممممممميار  علي  تشمممممممممم يها وترج  ت يعها علينا"، قاح: "ما عنول مشممممممممممكلة"، ما 
اهللكم  حيلة، لص ولمممممممممممعد ماحلة طرف، ليسمممممممممممد القضمممممممممممية فقط أحمه طرفني، لص 

 ولعد طرفاا ثاللاا م صاط  معهم مل  رل عن كص ا عينةا. 
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و قا حا ممين ا ن يف بعض اأآممصال؛ يقصح ل : "اه ب بعها لفالن"، تشمم ل 
من عنوه بضاعة بطاقات والَّ غي ال طاقات يقصح ل : "اه ب بعها لفالن؛  ص 
القل آيعطي  السعر املناآب"، فيق ب وي يعها لفالن، ورمبا ال يكصن يف ال لو 
أ ممممممممممالا اال آممممممممممصقان القين ي عاملصن يف  قه الع لية، وكلهم يف اأ ي ملكي هم 

 العينة فال. لصاحو أو م صاطئني، فهقا اها كان هريعةا ا، 
-، و قا ال اب ]با  الشََََروط في البيا[تعا، ا،    احم قين املومممممنف 
ا  مما مممممممممممممممةا يف  ممقا اليمممان، وأحم م ترون اليصم  -أيهمما ا  ص  الكرام بمماب مهم جمموا

العقص  بني ال هار، كم  مممف ة تلقل العقو  حنن قلنا: عقو ال ي  ي  ل له اأاب 
آمممطر؛  ك  ه، يف كم  مممف ة  حمومممفوق صح؛ بع   وق لد،  لومممنا، يعا: لص حم

احمممه يف اليصم الفالن اتفق الطرفممان علل ممما يممأش: قمماح الطرف اأوح: بعممد، قمماح 
اللممان: ق لممد، أو بع مم   ممقه السمممممممممممممميممار  وق لممد، بين مما العقص  اليصم تلقل العقممو 
مخسني  ف ة، عشرين  ف ة، عشر  ف ات، وأحياحماا أكلر من هل ، أكن 

 .مخس احلة  ف ة بعض العقص 
رمبا  -ال اجر–ما  قا العقو  ماها ي ضم ن   قا ي ض ن شروطاا، وبعض الناو  

ال يكصن عنمموه معرفممة بممالفقممه، عنمموه معرفممة جتمماريممة و م ، لكن ليي عنمموه معرفممٌة 
بالفقه، فيأش ويضمممممممممم  شممممممممممروط قاآممممممممممية، يمثن أحمه هبقا حي ة حقصقه، يقصح: "أحما 

كن شمممممممممرط واحو ُولممممممممم  يف قيَّوت املشممممممممم ل من كين ااصاحمب"، وال يورل أن أ
 نه َاخل سم احلة  مف ة  قه شرٌط واحو رمبا أبطين العقو، و قا يضره يف  ينه؛ 

ب ُن هذا العْد الباطَ ممكن يذه، ويضره يف  حمياه؛ يدخَ عَّ  عٍْد باطَ
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ه غي ، فكين ما ترتب عليلَّْضا  في المحكم  يْ ل له: "عْدك باطَ أصاًل"
 ثابد. 

يف ال ي  وقلد لكم: " قا م  يٌت مهم"، والشممرط فهقا  ص الكالم عن الشممروط 
تعا، أحمصاعها، وأكن أن حمقسمممممممممم ها حمصعان،  يف ال ي  آمممممممممميقكر املوممممممممممنف 

وأكن تقسمممممممممممم ها ثالثة أحمصاي، فإها قسمممممممممممم نا ا ا، حمصعني حمقصح: عنوحما شممممممممممممروٌط 
   ي ة وشروٌط فاآو . 

وعلل -الشروط الو ي ة ثالثة أحمصاي هكر ا املونف، والشروط الفاآو  حمصعان 
 الشروط الو ي ة ثالثة والفاآو  ثالثة.  -طريقة املونف ثالثة أحمصاي

 نبدأ أواًل بالشروط الصحيح : 
 : اُول منها لم يشر إليه المصن : وه  الشرط التعَيدي -

أن يشممممممممم ط أحو امل عاقوين علل ا  ر شمممممممممرطاا  ص من مق ضمممممممممل العقو؛ يقصح: 
شرط: أن من حقة أن   ق الل ن، "أشم ل السميار " أو يقصح: "بع   السيار  ب

واها أ قت الل ن من حقة أن أتومممممممممرف فيها"، يقصح: "ق لد بشمممممممممرط: أن اها 
أ قت السممميار  من حقة أن أآمممافر هبا، من حقة أن أبيعها، من حقة أن أُغُي 
ال صيا، من حقة أُمل  بنيين"، فكين  قه شممممممممممممروٌط  ة يف اهللقيقة من مق ضممممممممممممل 

ات يو، ما تفيو وال تضممممممممر،  ة جمر  تأكيو ملق ضمممممممميالعقو، فقهكر ا يف العقو تأك
ره وحذفه سَََََيىانتعا،؛  العقو؛ وهلقا مل يقكر ا املومممممممنف  ، ُن هذا َذ

 و قا الشرط شرٌط   يهلل ال  الف يف أحمه   يهلل وال يضر. 
 اهن..  قا  ص الشرط اأوح من الشروط الو ي ة؛ شرٌط يصافق مق ضل العقو. 
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  حيح : الشروط الت  يْي :الشرط الثاني من الشروط الص -

ن الشروط ال صثيقية: أن يش ط شيئاا يصُثق به حقه، و قا غال اا ُيش ط في ا لص كا
، يعا: ي ي  آممممممميار  باأقسمممممممماط، يشمممممممم ط علي  كفيين غارم، أكن  الل ن مؤجالا

   يش ط علي  ر ن، وآيقكر املؤلف  قا، و قا القل هكره املونف. 
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 [اِ باُ  الشروِط في البََيْ ]
اتًبا أو َخِصيًّا أو ُمْسَِّ   (صحيحه )منها  َِ َ َمٍن، َو ِن العبِدَ  ًما، َالرىْهِن، وتعجي

ْهًرا،  ْكَن  الداِر شََََ َتِرَط البائُا سَََُ ََُمِ  ِبْكًرا، ونحِ  أن َيشَََْ ُحْمالَن البعيِر  وأوا
ََ اْلَحطَ تشَََََََََََ يإل  َم ضٍََََََََََا ُمَعيىٍن، أو  َتِري عَّ  البائِا َحْم  أو بِ َرَط اْلُمشََََََََََْ

ََ البيُا.  تكسيَره، أو خياطَ  الث ِ  أو َتفصيََّه، وإن َجَمَا بيَن َشرطيِن َبَط
ًدا آَخَر،   ْْ اشََََََََََتراِط أحِدهما عَّ  اآلَخِر َع َد،َ  ْْ َُ الَع ومنهَا )فَاسََََََََََده( يَُْبطَِ
َرَط أن ال َخسََََارَة عَّيه، أو  ْرٍ ، وإن شَََََ ٍََّ  وقََْرٍض، وبيٍا وإجارٍة وصَََََ َسَََََ

ََ اْلَمبيُا  ُْه، وإن أمت  نَََف ََ فال الُ  وإال َردىه، أو ال يَبيعَُه وال يَََهبَُه وال يَُْعِت ْعَت
، وِبْعُتَ  عَّ   ََ َرَط اْلِعْت ََ الشََََْرُط َوحَده، إال إذا شَََََ ََ ذل  َبَط له، أو أن يَفع

َدِني الثَمَن إل   الٍث، وإال فال بََْيَا بيَننا  حى، و -أن تَُْنَِْ ِبْعُت  إن ِجْوَتِني صَََََََََََ
َي زيده، أو يَْ ُل لَُّمْرَتِهِن: إن ِجْوُتَ  ِبَحَِّْ  وإال فالرىْهُن ل  البكذا أو رَ   ضََِ

َرْأ، وإن  َِّ عيٍب م ه ٍل لم يََبَْ َرَط الَبراَ َة منَ  ح  اْلبََْيُا، وإن باَعه وشََََََََ َيصَََََََِ
َى  حى، ولِ -باَعه دارًا عَّ  أنها َعشََََََََرُة َأْذرٍُع فَباَنْت أَثَر أو أق َمن َجِهََّه صَََََََََ

 َرُضه اْلِخياُر.وفاَت غَ 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 : قاح 

 [باُ  الشروِط في البََْياِ ]
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 .منها صحيحه()
 )ومنها صحيح( وه   ال   أن اع: 

 :قلنا: " ص الومممم يهلل القل  ص من مق ضممممل العقو" و قا  اُول
 ال اشكاح يف    ه، وقلنا: احمه تأكيو. 

 :ا، ملين ماها قاح الشََروط الت  يْي : الثاني  و ة  مم ي ٌة أيضمما
 املونف يف الشروط ال صثيقية  

 . (َالرىْهنِ   )منها صحيحه قاح: 
ط علي  ر ن قاح: "أبيع  السمممممميار  مباحلة ألف توفعها بعو فإها اشمممممم   )َالرهن(

آمممممممنة، بشمممممممرط: أن تأتيا بر ن"، أو "أن تر ن عنول آمممممممميارت "، أو "أن تر ن 
 عنول بي  "،  قا شرط   يهلل والَّ  شرط   يهلل. 

  ة الشممممروط الص ممممفية الن ع الثال  من الشَََروط الصَََحيح  :
ص ممممف بالد ت علق بص ممممف العصلممممني، آممممصال بص ممممف الل ن أو 

 السلعة. 
يقصح: "أشمم ل من  السمميار  بشممرط: أن تكصن آمملي ة، بشممرط: أن تكصن محرال 

 بشرط: أن تكصن أربعة آلنور".  -ك ا اتفقنا-
الك اب بشمممممرط: أن يكصن الصرل كقا، وأن  -علل آممممم يين امللاح-"أشممممم ل من  

 يكصن  ف ه كقا". 
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  املمموينممة" "أشمممممممممممممم ل منمم  ال  ر  ممقا بشممممممممممممممرط: أن يكصن من العهص ؛ من عهص 
 و كقا. 

 قه شممممممممروٌط و ممممممممفية، اهن..  قه ثالثة أحمصاي من الشممممممممروط الومممممممم ي ة، و قه 
اأحمصاي اللالثة من الشممممممممروط الومممممممم ي ة ال تضممممممممر كلر ا، يعا لص شممممممممرط علي  
أعطاك  ف  مصا ممفات مخسممني  ممف ة فيه ماحل ني شممرط؛ أشمم ط أحمه يكصن كقا 

: اشمممممممممممم   ل من عنوك متر بشممممممممممممرط: أن وكقا وكقا وكقا، وهكر ل ...، يعا ملالا
يكصن آممملي اا من العيصب، بشمممرط: أن يكصن من  رنف  قه السمممنة، بشمممرط: أن 
يكصن عهص ، بشممممممرط: أن يكصن أ مممممملة، بشممممممرط: أن يكصن فا ر، بشممممممرط: أال 
يكصن مسُصو، وهكر ل  شروط توف فيها امل ي  علل وجه  يُقور علل تسلي ه، 

 فهقه الشروط   ي ٌة ولص كلرت. 
لشمممممممممروط ال صثيقية؛ يقصح: "أشممممممممم ط علي  ر ن، وأشممممممممم ط كفيين غارم، وكقل  ا

 وأش ط كفيين حضصرل" يضر  قا والَّ ما فيه مشكلة  ما فيه مشكلة. 
شممروط من مق ضممل العقو؛ قاح: "أشمم ل السمميار  بشممرط: من حقة أرك ها، ومن 

 حقة أبيعها، ومن حقة أآافر هبا، وا،   ره". 
 ي ة وال تضر كلر ا. ال بأو بقل ؛ كلها شروٌط   

النصي اللان من الشممروط الومم ي ة؛ و ص شممرٌط  مم يهلل لكن ال أصز فيه الييا   
 علل شرط  واحو، فإها زا  أبطين العقو، ل  حق يف شرط واحو، ما  ص  

َِ َ َمنٍ ) قاح: - قا ما زلنا يف السمممممابق: الشمممممروط الص مممممفية- قا شمممممرط   (وتعجي
 كلة،   يهلل.  فة  يف الل ن: ال أجيين، ما يف مش
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و ين يق وممممممر علل شمممممممرط  واحو والَّ له أن يييو  له أن يييو، يقصح: "أب اك توف  
ل الل ن ألف لاير بشمممممممرط: يكصن حاح ما يكصن مؤجين، الشمممممممرط اللان: تعطيا 
ايا ا رياالت مفروطة، ما تعطيا مخسممممممممممم احلة ورقة واحو ، الشمممممممممممرط اللاليت: أ ا 

، فهقه الشروط الد  ي  ال  ت علق بص ف الل ن أو بص ف املتكصن جويو " ملالا
 بأو هبا ولص كلرت. 

 ملاح و ف امل ي ؛ هكر املونف أملله لص ف امل ي : 
ََُمِ  ِبْكًرا) اتًبا أو َخِصيًّا أو ُمْسًَِّما، وا  . (َو ِن العبِدَ 

 كصن الع و كاتب؛ أن يقصح: "أش ل الع و بشرط: أحمه يعرف يك ب". 
  وة".  يقصح: "يكصن )أو خصيًّا(

 لص مج  بينه ا  ما يف مشكلة. 
 يقصح: بشرط يكصن مسلم.  )أو مسًَّما(

مبي تر فكمين  مقا ال بأو به، ولص مج ؛ قاح:  اتب ويعر َ  )أشََََََََََترط يك نَ 
ويعر  يصَِّّح السيارة ويعر  الْيادة ومعه رخص  ويستخدف برامج التصميم 

  .وصفي  ُن هذه شروطه إل  آخره، ل  زاد في الشروط ال بعس بذل   
 يعا: يش ط يقصح: "تكصن بكر وال تكصن آُيب".  )واَُم  بكًرا(

  قا  ص النصي اأوح؛ و ص الشروط الو ي ة الد ال تضر كلر ا. 
 الشروط الصحيح التي ال تزيد عَّ  شرٍط واحد ما هي  
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 . (ونحِ  أن َيْشَتِرَط البائُا ُسْكَن  الداِر َشْهرً ) قاح:
و  يف :  ص شمممرط حمف   زاحليُْتصََر فيه عَّ  شََرٍط واحد الشََرط الصََحيح الذي

: اشمم م السمميار ، ال احل  باي ل  السمميار ، قاح: "أبيع  السمميار   امل ي ؛ يعا ملالا
بيد  بشممرط: أن أركب عليها ا، بيد، أحميح-بشممرط: ان أحمد تص مملا ا، ال يد 

 ممب "، أو بمماعهمما لمم  يف جممو  قمماح: "بشممممممممممممممرط: أرك همما أه-وتممأ ممق مما من  نمماك
ا يف امل ي ، ال بأو، لكن ال  لل وينة، تسمممم ل ها يف املوينة"، فهنا شممممر،ط حمفعاا زاحلوا

 يييو علل شرط. 
 . (ونحِ  أن َيْشَتِرَط البائُا ُسْكَن  الداِر َشْهرً )وملَّين له املؤلف بقصله: 

يقصح: "أبيع  الفال لكن بشمممممممممممرط: أن أبقل آممممممممممماكن فيها ملو  شمممممممممممهر" ال بأو 
  بقل .

 . (َن البعيِر إل  َم ضٍا ُمَعيىنٍ ُحْمال و)أ
 .  أبيع  ال عي لكن بشرط: أحمه حي لا ويص لا ا، املكان املعنيَّ

: احمه اها اآمممممممممممممم لىن منفعةا ال بو أن تكصن معلصمة، ك ا قلنا: "اآمممممممممممممم لنال وياَلحظ
كن الوار شممممممهراا،  "، فال بو يقصح: "أآمممممم لا آممممممُ اجملهصح من املعلصم يوممممممي جمهصالا

كن الوار ا، أن ي يول أآمممممممممم صعاا، يصم ان، مخسممممممممممة أيام"، لص قاح: "أآمممممممممم لا آممممممممممُ
 أوال ل"، ما أ راحما م  ي يوجصن! ال يوهلل  قا الشرط. 

  م أمثَّ  أخر  بالنسب  لَّمشتري:
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ََ اْلَحَطِب أو تكسَََََََيَره، أو خياطَ  تشََََََََ يأو ) َتِري عَّ  البائِا َحْم َرَط اْلُمشَََََََْ
 .(الث ِ  أو َتفصيَّه

شمممم ل، يقصح: "أشمممم ل من  اهللطب بشممممرط: تص ممممله  قه الشممممروط من جهة امل
 ي، تراه ك-لل كان، ك ين اهللطب"، أو "أشممم ل من  اهللطب بشمممرط: تكسمممره 

 بشرط: تكسره ل"، فاش اه وكسره.  -اش يد اهللطب
لص قاح: "أشمممممممم ل اهللطب بشممممممممرط: تكسممممممممره وتص ممممممممله" ما اهللكم  بطين العقو، 

 وعنوحما  ليين يأش بعو قليين.
 .( ِ  أو َتفصيَّهأو خياطَ  الث)

يقصح: "أشمممم ل من   قا الق اش، عشممممرين م  ق اش، بشممممرط: تقوممممه كين م  
ين ل ثصب"  قا شممممممممرط  هللاله"،  قا شممممممممرط  مممممممم يهلل، "أو بشممممممممرط: احم  تفوممممممممُ

   يهلل، لكن اها اش ط اخلياطة وال فويين فال يوهلل. 
بن ا وما الفرل بني اخلياطة وال فوممميين  م،ن يراج  لنا  قه املسمممألة  هكر ا الشممميخ

، أحمو معمه الشممممممممممممممر  امل     ماها يقصح ]الشََََََََََرح الممتا[يف  علي ني 
 مممممممقا يممممممما شمممممممممممممميخ والَّ تعليق علل الروض   ]الشََََََََََرح الممتا[الشمممممممممممممميخ  

(11:20:.:) . 
ماها يقصح  قاح: "اخلياطة غي ال فومميين"، ا ن ال حيضمممرن ما الفرل بني اخلياطة 

ُيط  قا ه، ثصب مقطصي وخيوال فومممممممممميين  اهلل أعلم، أُهي اللصب، واخلياطة يقومممممممممم
الشق املقطصي، اهلل أعلم، ال فويين: يرآم علل الق اش وبعوين يسل ه للخياط، 

 لعلله كقل  واهلل أعلم. 
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ا، الشمممممروط الوممممم ي ة، احم هينا من الشمممممروط  -أيها ا  ص  الكرام-ا ن حمن قين 
 الو ي ة، حملُخص: 

لرته، ر ا، وحمصٌي تضممممممر كالشممممممرط الومممممم ي ة: قلنا: عنوحما ثالثة أحمصاي ال تضممممممر كل
 وكلرته يعا: يييو عن شرط، اها بشرطني. 

ثرته:   أما الذي ال تضرَ 
 اها اش ط ما يكصن من مق ضل العقو. 

أو اشممم ط ما يكصن من مومممل ة العقو؛ الشمممروط ال أكيوية، والشمممروط ال صثيقية، 
 والشروط الص فية. 
  قه ال تضر كلر ا. 

ح : الذي ال يزيد عَّ  شََرٍط واحد  تضََر  الن ع اآلخر من الشََروط الصََحي
 َثرته: 

و ص اشممم اط حمف   زاحلو، فإها شمممرط حمفعني؛ قاح: "أشممم ط: محين اهللطب وتكسمممي 
ا  اهللطب" احم قين  قا الشمممممممرط من كصحمه شمممممممرطاا  ممممممم ي اا ا، كصحمه شمممممممرطاا فاآممممممموا

ا للعقو.   مفسوا
ََ البياُ )وهلقا قاح املونف:   . (وإن َجَمَا بيَن َشرطيِن َبَط

 من أل اأحمصاي يا مشايخ  من النصي اأ ي فقط.  (ن َجَمَا بيَن َشرطينِ وإ)
 ار  املوممنف ت ص م أن ع -ملالا تراج -احم  هصا هلقا.. قُيو ا عنوك؛ أحمه قو تقرأ 

توح علل الع صم ان مج  بني شمرطني من أل الشمروط الو ي ة، ال، ليي  قا 
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)وإن ي ، الد فيها حمفٌ  زاحلٌو يف امل املرا ، املرا : ان مج  بني شممرطني من الشممروط 
ََ البياُ  جما بين شرطين  . (َبَط

 وفيه  ليين علل  قا والَّ ما فيه  ليين  فيه  ليين من النمثر ومن اأثر. 
الممقل رواه أبص  او   فقممو جممال يف اهللممويمميت عن الن   أمََا الََدليَََ من النَََْ:

ََّ ه »أحمممه قمماح:  وعن الن   وال مممقل عن ع ممو اهلل بن ع رو  َ  سَََََََََََ اَل َيحََِ
ْرطَاِن ِفي بََْياٍ  قاح ال مقل: "حوييٌت  «َواَل بََْيُا َما لَْيَس ِعْنَدكَ ، َوبََْياه َواَل شَََََََََََ

 حسٌن   يهلل". 
"ال حيين شمممممممرطان يف ال ي " ومعلصٌم أن  قا يعم أل شمممممممرطني، لكن  ومممممممومممممممناه 

حكصا  -منهم: املصفق/ ابن قمممواممممة-بممما مجممماي؛ فقمممو حكل ا مجممماي غي واحمممو 
مجاي، ابن القيم حكل ا مجاي علل الشمروط الد من مق ضممل العقو أن كلر ا ا 

ال تضر، وال تضر كلر ا؛ أن يف اهللقيقة  ة مش طٌة ل ناا ح  لص ما اش طها 
 باللفظ. 

 كقل  الشروط ال صثيقية؛ قاح ابن قوامة: "ال حمعلم  الفاا يف جصاز ا". 
"ال حمعلم فيه  الفاا أحمه  تعا،: والشممممممروط الص ممممممفية؛ كقل  قاح ابن قوامة 

 أصز ولص زا ". 
وبنالا علل  قا.. آمنخوص اهللوييت بالشروط الد فيها حمفٌ  زاحلٌو يف امل ي ،  قا 

 من جهة اأثر. 
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أن الييا   يف الشممممممروط ممثنَّة للصقصي يف ال لط، ا ن ملا تقصح له  من جه  النظر:
صيا، قه بشممممرط: احم  تضممممرهبا ب: "أشمممم ل من  غرفة النصم  -علل آمممم يين امللاح-

وبشممرط: احم  تص ممملها لل يد، وبشمممرط: احم  ترك ها، وبشمممرط: احم  تأش لنا بعو 
شممهر تنمثفها، وبشممرط: احم  تأش بعو شممهرين تع ين هلا  ممياحمة، وبشممرط: عنوما 

 أحمقين من ال يد تأش تفكها وتص لها لل يد ااويو". 
 م  قه مخسمممممة عشمممممر ألف لايركلُرت الشمممممروط؛ ا ن اتفقصا علل أن ون غرفة النص 

، كم ون ال رفة يف اهللقيقة   ين  ص مخسمة عشر ألف لاير والَّ ال  ال، ما  ص  ملالا
ُنه في مبالغ محسََََََ ب  مْابَ الخدمات اُخر  التي مخسممممممممة عشممممممممر ألف؛ 

 ، فوار ون ال رفة معلصم والَّ جمهصح  جمهصح، ااهالة اليسي  م  فر ،س   تْدىف
ر غي م  فر ، فهعين الشمممممري الشمممممرطني ممثهنَّة، تعرفصن أحمه اها تعقَّ  وااهالة الكلي 

أحياحماا يُعُلق الشممممممممممممممري اهللكم مبمثن ه، فيوور اهللكم م   قه املمثنة وجص اا وعوماا، 
 فنقصح: "ال أصز أحمه يييو علل شرطني". 

مسممممممممممممألة  الفية والَّ امجاعية  ال، مسممممممممممممألة  الفية؛ بعض العل ال يقصح: لص زا  
رط ما فيه مشممممكلة، وعنو م  ليين والَّ ما عنو م  ليين  عنو م  ليين عشممممرين شمممم

 وقصل والهلل، ما فيه اشكاح.

حمعم، بعض أ ممين العلم يرُجهلل  الف هلمم  أو ينفة، يعا: لممه  (11:34:22)
تممأويممين هلممقا اهللممويممميت ومحمميٌن لممه علل معممان  أ رم،  ممقا قصح أ ممين العلم، لكن 

 املق ب  قا، و قا  ليلهم.
 : والشروط الفاسدة  الث أن اعالشروط الفاآو ، حنن بوأحما يف 
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؛ وهكر املوممممممممممممنف له حمصعني، وان كند أحما ا ن أعيو كالم فاسَََََََََده يبطَ العْد
وإن جما )ترتيب كالم املومممممنف، فإن النصي اأوح مل يقكره يف الفاآمممممو ؛ قاح: 

هكره كد الوممممممممممممم ي ة، لكنه  ص يف اهللقيقة مل ٌق  بين شَََََََََرطين بطَ البيا(
اهن  قا النصي اأوح من الشممممممممروط الفاآممممممممو  املفسممممممممو ، ما  ص  أن بالفاآممممممممو ، 

 يشرط شرطني زاحلوين يف حمف  زاحلو يف امل ي ،  قا اأوح من الشروط املفسو . 
ا   ر؛ الن ع الثاني من الشروط المفسدة : أن يش ط أحو ا علل ا  ر عقوا

حم  تؤجرن أ يشم ط عقو يف عقو، يقصح: "بع   السميار  مباحلة ألف لاير، بشرط:
 الشقة ملو  آن ني خب سني ألف". 

: كم ون السيار   ماحلة ألف  ال؛ ا ن يقصح: "بع   السيار   أآألكم ا ن آؤاالا
مباحلة ألف"، باعه السمميار  مباحلة ألف، يأ ق املاحلة والَّ ال  يأ ق املاحلة، بشممرط: أن 

ة، ليسد يتؤجرن الشقة خب سني ألف، ما يف مشكلة؛ ممكن يعطي  مخسني ثاحم
 قه قوممم نا، لكن قوممم نا ا ن: الل ن القل وق  عليه بي  السممميار   ص ماحلة ألف 
فقط  ماحلة ألف + القور القل اآممم فا ه من اخلومممم يف تأجي الشمممقة من املناف  
الد اآم فا  ا يف تأجي الشممقة، و ة معلصمة والَّ غي معلصمة  غي معلصمة،  ممار 

لل ن اهللقيقة ليي  ص ماحلة ألف، بين  ص ماحلة عنوحما الل ن املس ل ماحلة ألف، وا
ألف وقمور اجملهصح، واها كممان الل ن جمهصالا مما اهللكم  العقممو  مممممممممممممم يهلل والَّ غي 

ا يف عقو فال ي  باطين".     يهلل  غي   يهلل؛ وهلقا قالصا: "اها شرط عقوا
ٍََّ  )ملَّين املؤلف هبقا قاح:  سََََََََ ًدا آَخَر،َ  ْْ َاشَََََََتراِط أحِدهما عَّ  اآلَخِر َع

 . (قََْرٍض، وبيٍا وإجارٍة وَصْر ٍ و 
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 ، يعا: يقصح: "أبيع  السممميار  مباحلة ألف عللالسَََََّم: المْصَََ د بالسََََّ  هنا
أن تسمل ا متر آمكرل حمصي كقا وكقا يف واحو رمضمان مب لغ كقا"، فاش ط عليه 

 عقو آلم، "أحما أبي  وأحمد ُتسلهم.
شممممممرين تقرلمممممما ع ؛ أبيع  السمممممميار  مباحلة ألف بشممممممرط:)وقرض(: المثال الثاني

 ألف، تقرلا حموف مليصن.
 ؛ أبيع  آيارش مباحلة ألف علل أن ت يعا بي   بنوف مليصن.)وبيا(

 ؛ أبيع  السيار  مباحلة ألف علل أن تؤجرن الشقة خب سني ألف.)وإجارة(
؛ أبيعم  السمممممممممممممميمار  مبماحلمة ألف علل أن توممممممممممممممرف ل  مقه املاحلة لاير )وصََََََََََر (
 بالووالرات. 

 فال يوهلل  قا. 
ا  هكر املؤلف و  قماح: "كقل   ]الروض[ملمين ال هصش يف شممممممممممممممر  أن أيضممممممممممممممما

 الشركة"؛ يقصح: "أبيع  السيار  مباحلة ألف علل أن تضارب ل يف  قا املاح". 
و قه الومممممممصر السمممممممابقة كلها تو ين يف بيع ني يف بيعة القل جال النهة عنه ك ا 

و يف عقو أحمه حمصَّ علل  مقا؛ أ ما اشمممممممممممممم اط عقم تعما،؛ قماح ا ممام/ أمحمو 
 بيع ان يف بيعة القل جال النهة عنه. 

 قا السممممابق  ص شممممروٌط فاآمممموٌ  مفسممممو ، عنوحما النصي اللان شممممروٌط فاآممممو  غي 
 مممممممممف ة  قا،  (533)مفسمممممممممو ، الشمممممممممرط الفاآمممممممممو املفسمممممممممو لص ك   ه يف العقو 

 وولعد ل  بنو واحو، شرط مفسو، ماها يوي  يفسو العقو وي طين. 
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غي املفسمممممو  ك   ها يف العقو، حمقصح: " قه الشمممممروط غي  أما الشمممممروط الفاآمممممو 
مليمة"، ما  ة الشممممممممممممروط الفاآممممممممممممو  غي املفسممممممممممممو   يعا: الغية؛ كأ ا ما  ة 

  مصجص  .
  .(وإن َشَرَط أن ال َخسارَة عَّيه)

يقصح: "أشمم ل من عنوك السمميار  أو ال ضمماعة الفالحمية، وأحما أه ب أبيعها، لكن 
  سار ، اها  سرت أحمد ت   ين اخلسار ".  ترم اش ط: احمه ما عللَّ 

َّ  ُن مْتضََ  عْد البيا إن  تتمحمقصح: " قا شمممرٌط والٌف ملق ضمممل العقو؛ 
، واها متلك ها يكصن ل  ُغن ها وعلي  ُغرمها، ما القل   َّين ال احل ! ما السَّع 

  له! فأحمد اش طد ا ن ما خيالف مق ضل العقو؛ مق ضل العقو: أن امللكية 
 نه، فال يض ن أل  سار .  رجد م

   شرٌط فاآو.فما ُحكم هذا الشرط
ََ اْلَمبيُا وإال َردى )   .(أو مت  نَََف

أشممممم ط: أحمه م  ما مشممممميد ال ضممممماعة أر  ا علي ، حمقصح: "مق ضمممممل عقو ال ي  
احم  ت  ل  ال ضممممماعة، فإن ر د فيها ر د، وان  سمممممرت أحمد القل  سمممممر" 

 فهقا الشرط والٌف ملق ضل العقو. 
 . (أو ال يَبيُعه): مثال آخر
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"أبي  ل  السمممممممميار ، لكن بشممممممممرط: ما ت يعها أحو، أحمد فقط تسمممممممم خومها، ما 
ت يعها"،  قا شمممممممرط والف مق ضمممممممل العقو، مق ضمممممممل العقو: ان متلك ها؛ ف ن 

  حقة أبيعها.
 . (وال يَََهُبه)

  ال تعطيها  وية أحو.
ُْه)  . (وال يَُْعِت

  ه. قا ي يع  الع و علل أال تع ق
ََ فال الُ  له)  . (وإن أْعَت

"أبيعم  الع مو علل احمم  ان أع ق ه فالصالل ل وليي ل "  قا والٌف للشممممممممممممممري؛ 
ََ »قاح:  فإن الن     .«اْلَ اَلَ  ِلَمْن َأْعَت

ََ الشْرُط َوحَده) ََ ذل  َبَط  .(أو أن يَفع
ََ ذل )  ي  الييد، ت؛ بوح أالَّ ي ي  أن ي ي ، "أبيع  السيار  بشرط: (أو أن يَفع

أبيع  السممممممممممممميار  بشمممممممممممممرط: تعطيها  وية لفالن، أبيع  السممممممممممممميار  تعطيها  وية 
 لصلوك"، كين  قه الشروط غي   ي ة. 

ََ الشَََََْرُط َوحَده)ف ا حك ها  قاح:  فهقه الشمممممممروط ال ت طين العقو، وااا  (َبَط
 ي طين فيها الشرط  ون العقو. 

( ََ  . (إال إذا َشَرَط اْلِعْت
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ََ  إال إذا َشَرطَ ) ، ؛ قاح: "أبيع  الع و علل أن تُع قه"، فهقا شرٌط   يهلل(اْلِعْت
 ويصجب املش ل علل الع ق. 

  مهم  جًدا: -أيها اُخ ة الكراف–هنا فائدة 
يين حمقصح علل آممممممممممم -الشمممممممممممروط الفاآمممممممممممو  منها ما يكصن فيه غرٌض لل احل ، ملين 

الشمممممقة  ه،ملين: لص باي اأب شمممممقة يف ع ار ، باي شمممممقة من الشمممممقق البن -امللاح
تسمممممممماول ملالا حموممممممممف مليصن، باعها لصلوه خب سممممممممني ألف، وشممممممممرط عليه؛ قاح: 

 "بشرط: أال ت يعها". 
ا ن اأب لص يورل أن الصلو آصف ي يعها ما باعها له خب سني ألف،  ص باعها 
له فقط كة ي قل معه يف الع ار  ويسمممممممكن معه؛ فراعل  فض السمممممممعر من أجين 

بإفسممما  الشمممرط؛ قاح الصلو أبصه: "ترم يا أيب   قا اأمر، فإها فات غرض اأب
الشمممممممرط  قا فاآمممممممو، آمممممممماىا آمممممممأبيعها"، فهنا فات غرض اأب هبقا الشممممممممرط 

 الفاآو. 
قممالصا: "لممه اخليممار، لممه أن يفسممممممممممممممخ العقممو"، فهعلصه من  ممقا الصجممه فيممه قرٌب من 

 الشرط الو يهلل. 
من املخ وممممممممممممممرات، ا، أحمممه ال أصز ا ف ممال  تعمما، وهلممقا.. يُن ممه أ ممين العلم 

ئَ ُن المختصَََرات فيها مسَََافضمممالا عن اهللكم والقضمممال مبا يف املخ ومممرات؛ 
ر فروعها أو قي دها أو تبعاتها أو نح  ذل  ص قالممممممممممة ، فا ن لُتطََّ وال ُتَذ

ُعرلمممد عليه  قه القضمممية، و ص حافظ اليا ، وال يعرف ما يف...، ا ن قضمممية: 
لصلو باي الشممممممممممقة"، القالممممممممممة حيفظ اأب وابنه و ومممممممممم ني؛ اأب يقصح: " قا ا
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الشمقة، يقصلصن: "م،ن حفظ اليا  قضل بني الع ا "، ف ا ل الرأل: كالم  احب 
اليا  يقصح: "شممممرط فاآممممو"،  الص اهلل يعُصلمممم  يا أيها اأب املسممممكني، لكن 
 ممماحب اليا  يقصح: "ان الشمممرط فاآمممو"، لكن ليي معىن فسممما ه أحمه فاآمممٌو من  

 كم الو يهلل يف بعض الوصر. كين وجه، بين قو يكصن له حُ 
وهلقا قالصا: "اها فات غرلممه بإفسمما  الشممرط فله اخليار"، ف لين  قا اأب؛ القل 
باي لصلوه الشممقة  قه واشمم ط أال ي يعها، فات غرلممه بفسمما  الشممرط، له  يار: 

 من حقه يس ب الشقة من ولوه ويرج  له امل لغ. 
ا لمه أن يمأ مق أرش ا لنقص، قماح: "أحما ما بع ها "اها مل أكن الفسممممممممممممممخ"، أيضمممممممممممممما

خب سممممممممممممممني ألف اال أحم  ما ت يعها، أما وقو بع ها فأحما أطال   باأرش، أعطا 
أربع احلة ومخسممني ألف فرل الل ن بني  قه الشممقة م  الشممرط و قه الشممقة بوون 

 الشرط". 
ملن فات : "و - قا يف املن هل م  شمممممممممممممرحه- ]شَََََََََرح المنته [قاح ال هصش يف 

نه لم ُمن باحل   ومشممممم   الفسمممممخ، علم اهللكم أو جهله؛ غرلممممه بفسممممما  الشممممرط 
َّىم له الشَرط الذي دخَ عَّيه لْضَا  الشَرع بفساده احل   أرش ، أو أ ق بُيسََ

حمقص ون  بسمممممم ب ال ال؛ كأن يكصن امل ي  يسمممممماول عشممممممر ، في يعه بل احمية  أجين 
ية، ل احمان كان بعشممر ، ب-شممرطه الفاآممو، فإن شممال باحلٌ  فسممخ أو رج  باالثنني 

أو اآمم جاي مشمم   زيا   ون  بسمم ب ال ال شممرطه" يعا: قو يكصن  -يرج  باثنني
الشرط أحياحماا من جهة املش ل، شرط فاآو من جهة املش ل، فيوف  ون زيا   

 مقابين  قا الشرط، فله أيضاا اآ جاي  قه الييا  . 
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احمه شممرٌط  يقين  احم قين ا، اللاليت من الشممروط الفاآممو ؛ و قا الشممرط املؤلف مل 
م طيٌن للعقو، بين قاح: "احمه شمممرٌط ال يومممهلل معه العقو"، وعمَّ  نا هبقا ملاها  اقرأ 

 أوالا   حمقصح ملاها. 
ا في والتعَّيَ ن عان عندن:  ص ال عليق؛ الن ع الثال  من الشََََََروط الفاسََََََدة

 : المذهب
  .تعليق الفسصخ 
  . وتعليق العقص 

 ؛ فإحمه   يهلل. أما تعَّيَ الفس  
 ؛ فإحمه غي   يهلل؛ ال ينعقو معه العقو. تعَّيَ العْ دوأما 

   حمعطيكم  صر وال ة يف غي ال يصي: ما ص رة تعَّيَ الفسي
اها قاح الرجين المرأته: "ان  رجده من الوار فأحمده طالق"، فصق  الشممرط تطلق، 

  قا تعليق لعقو والَّ هللين العقو  هللين العقو. 
كقا فأحمد حر"، الع ق كليين الرق ة، كمقلم  اها قاح السمممممممممممممميو لع وه: "اها فعلد  

ا، فيوهلل والَّ ال  يوهلل تعليقه.   فهص حينٌّ لل هل  وا راٌل عن املهل  وليي عقوا
َِْدِني الثَمَن إل   الثٍ )ملاٌح   ر هكره املونف قاح:  ، وإال وِبْعُتَ  عَّ  أن تَُْن

  . (َصحى –فال بََْيَا بيَننا 
 شرط القل  ص شرط تعليق الفسخ.  قا ال (َصحى –وإال فال بََْيَا بيَننا )
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 " ا ن ال ي  ُمن،هَّر والَّ معلق  يقصح: "بع ممممم  علل أن تنقممممون الل ن ا، ثالث 
 ال ي  ُمنهَّر والَّ معلَّق  ُمنهَّي؛ بع   ا ن، حاح. 

ممما  ص املعلق  املعلق  ص فسممممممممممممممخ  ممقا ال ي ؛ قمماح: "بع مم   ممقا علل أن تنقممون 
 بينن".االل ن ا، ثالث  واال فال بي  

 اهن.. املعلَّق علل مضة اللالثة اأيام  ص العقو أم الفسخ  الفسخ.  
َِْدِني الثَمَن إ)ف ا اهللكم  يومممممممممهلل والَّ ال  يوممممممممممهلل؛ قاح:  ل  وِبْعُتَ  عَّ  أن تَُْن

 . (َصحى – الٍث، وإال فال بََْيَا بيَننا 
َِْدِني الثَمَن إل)وما الفرل بني ما لص قاح:   الٍث، وإال فال   وِبْعُتَ  عَّ  أن تَُْن

لةَّ الفسمممخ  يف ف )بعت  عَّ  أن تنْدني الثمن إل   الٍث، وإال(أو  (بََْيَا بيَننا
 فرل والَّ ال  يف فرل، ما  ص  

؛ العوَّا  ينفسممخ العقو اها مرت اللالث أيام (وإال فال بََْيَا بيَننا)ك ا يف اللفظ: 
قل ال صاي لعقو م اشممر ، وي شم َّاح، اك  لد اللالثة أيام ومل تسممو  الل ن احمفسممخ ا

 اها كاحمد عنوك فهة أماحمة يف يوك. 
(وأما  ه أن يفسخ فلةَّ الفسخ، ل )بعت  عَّ  أن تنْدني الثمن إل   الٍث، وإالى

 اها ما آو ت الل ن، وله أن أضة العقو. 
 اهن  قا  ص تعليق الفسصخ. 

  .(ْوَتِني بكذاإن جِ وِبْعُت  )وأما تعليق العقص  فقكر املونف أحمه ال يوهلل، فقاح: 
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اها أتيمد ل فالن، أو ان جئ ا بكمقا، عو كقا تضمممممممممممممم  فيها ما ت  اه،  )بعتَ (
بع   ان جئ ا بالسمممممميار ، ان جئ ا بصلول الضمممممماحل ، ان جئ ا... أل شممممممةل، 
املهم: أحممه علَّق العقمو علل املسمممممممممممممم قمين، ان جئ ا بكقا، ه  د وأتيد له بكقا، 

 نعقو العقو  ت  صا تعقووا العقو عنوما أعطاكفل ما أتيمد له هبقا الشممممممممممممممةل  ين ي
الشممممةل اعقووا اهلل ي ارك لكم، لكن ال ينعقو العقو بنالا علل الوممممي ة السممممابقة؛ 

 فهئ ه بكقا ينعقو  ال.  (وِبْعُت  إن ِجْوَتِني بكذا)قاح: 
: لص قاح: "زوَّج   ابند اها  رَّجد من ااامعة  ا يف النكا  ملالا يأش معنا أيضممممممما

وير مم ماز"،  رَّجمد ب قموير مم ماز، توممممممممممممممي زوجمة  ال، ي  ل ييُوجم  ييُوج  ب قم
بعقو  جويو، وأما هل  الكالم فإحمه ل صٌّ، يف أحسن اأحصاح أحمه يكصن وعو، أما 

 . )فال يصح البيا(أحمه عقٌو ال ينعقو به؛ قاح: 

  .(أو َرِضَي زيده )اللان: 
ها، ر  ا زيو، وكان يفكر احمه يشمممم يقاح: "واهلل السمممميار   )رضَََي زيده("بع   ان 

حمك ب امل ايعة بيننا ولكن حمعلقها علل شرط: ان رلة زيو"، فيقصح: احمه يف اليصم 
الفالن اج    فالن وفالن، واتفقا علل بي  السممممممممممممميار  الفالحمية ان رلمممممممممممممة زيٌو، 
 واتومملصا عليه جصاله م لق، قاح: "ا ن حمصُق  العقو، وملا ير  علي  بُل ا"، ر  بع

"، ينعقو العقو  ال ينعقو، جال املشمممم ل يقصح:  مخسممممة أيام قاح: "حمعم، أحما راضه
"رلمممممممة زيو،  ات السممممممميار "، قاح: "واهلل أحما شممممممماورت حمفسمممممممة وقلد: ما أب ل 

العقو ال ، القل بينه ا تعليٌق و ُنه ما في بينهم عْدأبي "، لمه هل   له هل ؛ 
 يوهلل تعليقه. 
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ا، مسممممممممألة  مه ة: و ة الفرل بني الصعو والعقو؛  -أيها ا  ص  الكرام-واحم  هصا 
، يعا: جئد لصاحو،  الصعمو ال أصز أن يُعطل أحكمام العقمو، والصعمو ليي بالزم 
قلد له: "أب ل أشممم ل من عنوك السممميار "، قاح: "ا مممم آمممأرم؛ آمممأآممم خي"، 

 قلد له: "ال تكفل"، قاح: "أوعوك ان أبي  ل  السيار ". 
  ليي لم  أن تليممه هبمقا الصعو، لمحكمَ  بهَذا ال عَدهََ لَ  أن تَّزمَه في ا

 قا االل يام به من مكارم اأ الل وىاآمممممممممممن ا  اب، و ص مسممممممممممم  ب منووٌب 
، لكن ال يقممماح احممممه مليٌم قضممممممممممممممممالا، بمممين وال  يممماحممممةا، وااممما (0:40.:11)ليي 

 ُيس  ب الصفال به،  قا املق ب. 
يار "، و أوعوك ان أبي  السمموهلقا.. لص وعوه بوممي ة ال عليق، قاح: "اها رلممة زي

 ما يف مشكلة، ال حمقصح حيرم هل ، لكن  ين  ص عقو  ليي بعقو. 
إال فالرىْهُن أو يَْ ُل لَُّمْرَتِهِن: إن ِجْوُتَ  ِبَحَِّْ  و ): الص رة الثالث  من التعَّيَ

  .(ل  ال َيِصح  اْلبََْياُ 
وأين  (ح  اْلبََْياُ رىْهُن ل  ال َيصَََََِ أو يَْ ُل لَُّمْرَتِهِن: إن ِجْوُتَ  ِبَحَِّْ  وإال فال)

 ال ي  أ الا  أين ال ي  يف  قه الوصر   
َ  وإال فََالرىْهنُ ) َ  ِبَحََِّْ ََُ وين، وأين ال ي   أ مممقه للر ن يف مقمممابمممين الممم (إن ِجْوت

 مممممار هل  الوين وناا للر ن؛ أ قت السممممميار  ور ن ها عنو زيو، وأحمد مسممممم وين 
ن جئ   باخل سممممني ألف يف تاريخ كقا واال من عنوه مخسممممني ألف لاير، قاح: "ا

فالسممممممميار  ل "،  مممممممارت السممممممميار  معلٌق بيعها علل املسممممممم ق ين، يعا: ان جئ   
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 ق  يف تاريخ كقا، واال فهقا القل أ قته من   ص ون السممممممممممميار ، والسممممممممممميار  
 م يعٌة ل . 

ف ا اهلُلكم  العقو  مم يهلل والشممرط  مم يهلل والَّ العقو غي  مم يهلل والشممرط غي 
هلل  الشمممممرط غي  مممممم يهلل والعقو غي  ممممم يهلل، فال يوممممممهلل ال ي ، اهن: ال  ممممم ي

 يوهلل ال ي . 
اف  صا يف باب الر ن، احممثر لل سممممممممممألة: "وان قاح: ان جئ    ق  واال فالر ن 

 ل . بطين الشرط وحوه" رأي ها  
"وان شممممممرط أال ي عه اها حينَّ الوين، أو ان جاله  قه وقد كقا واال فالر ن له، 

 وحوه"، مل يوهلل الشرط وحوه. مل يوهلل الشرط 
 و ناك يقصح: "مل يوهلل ال ي ". 

تناقض يف الكالم والَّ ما  ص تناقض   نا قاح: "مل يوهلل الشرط وحوه"،  نا يف 
 ال اب القل معنا قاح: "مل يوهلل ال ي "، و ناك قاح: "مل يوهلل الشرط وحوه". 

املسممممممألة :  ة مسممممممألة واحو  والَّ ال   ة مسممممممألٌة واحو ،  ة حمفي أول شَََََي 
هكر ا املوممممممممنف  نا وهكر ا  ناك، حمفي املسممممممممألة ليسممممممممد مسممممممممألة أ رم،  قا 

 واحو. 
  ين كالمه و لف والَّ كالمه م فق  و لف! فال يومممممممممهلل ال ي ، الْضَََََََي  الثاني :

 و ناك يقصح: "مل يوهلل الشرط وحوه"، ما قاح مل يوهلل ال ي . 
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، وه السممميار ال، ليي بالضمممرور  احمه اشممم م شمممةل،  ص ر ن عن (14:..:11)
قاح: "ان جئ    ق  يف وقد كقا"، ط عاا  ص ال بو الر ن ال يوممممممممممهلل اال وفيه 
  ينن ق ين  قا الر ن، ق له أو معه، علل بي  وعلل غي بي  يف  ينن، فهال ور ن. 

 كالم املونف ليي فيه أل اشكاح، كالمه م فق ليي مبخ لف. 
عا: معلقاا علل املسممممم ق ين، ي: ا ن عنوحما ر ٌن، وعنوحما شمممممرط بي  الر ن الحظ ا

سممممممني وقوره ما زاح مخ-"ر ن   السمممممميار  علل أحما ان مل  ش بالوين القل علة، 
ان مل  ش به  الح شممممممهر، فالسمممممميار  م يعٌة ل  هبقه اخل سممممممني ألف" ملا  -ألف

تكلم يف بمماب ال ي  قمماح: "مل يوممممممممممممممهلل ال ي "، ملمما تكلم يف بمماب الر ن قمماح: "مل 
 ص ال ي  والَّ  ص شةٌل   ر   يوهلل الشرط"، الشرط  

اها جئد يف باب الر ن: "ر ن   السمميار ، فإن جئ   باهللق يف وقد كقا، واال 
فالسميار  م يعٌة ل "، الر ن  م يهلل والَّ ما  ص   يهلل  قاح: الر ن   يهلل، ما 
يف عنوحما مشممممكلة يف الر ن، عنوحما مشممممكلة يف ال ي  املعلق علل مسمممم ق ين، وال ي  

 ين  ص شرٌط يف الر ن، شرطه يف الر ن، فل ا تكلم عن أحكام املعلق علل مسم ق
الر ن قاح ل : "الشممرط  قا غي  مم يهلل"، ملا تكلم عن أحكام ال ي ، يه ه يف 
 قه القضممممية أ ا م يعٌة يف املسمممم ق ين، قاح ل : "مل يوممممهلل ال ي "، فكالمه واحو 

 ما يف اشكاح.   
  :نمثَِّ بمثال الشيي نعيد:

: أحما  اشمممم يد من عنوك ملالا مخسممممني ح ة زبا ل خب سممممني لاير، قلد اهللني ملالا
ل: "آمممممُو "، قلد ل : "واهلل بعو أآممممم صي ان شمممممال اهلل أآمممممُو "،   جئ   ثان 
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يصم قلد ل : "أكن أحما يومممممممممممي ل  رف، أكن أآمممممممممممافر، أكن كقا،  ق  قا 
واالَّ  - اية اأآممممممممممم صي-الك اب ر ٌن عنوك"، اها جئ   باملاح يف الصقد اثو  

 فالك اب ل . 
َال اآلن:   قا الك اب ر ٌن   يهلل والَّ ليي بر ن    يهلل  ر ن   يهلل.  الس

اهن ال جماح أن حم طين الر ن؛ كالمه يف باب الر ن عن الر ن، الر ن  مممممممممممم يهلل 
 والَّ ال  الر ن   يهلل. 

ملا شمرطد يف الر ن أحم  ت  لكه، يكصن م يعاا ل  يف مقابين الوين،  قا الشرط 
الَّ غي  م يهلل  الشمرط غي   يهلل،  قا الشرط  ص يف حقيق ه تعليٌق  م يهلل و 

لل ي  علل مسمممم ق ين، فل ا تكلم عنه يف باب ال ي  قاح: "ال ي  غي  مممم يهلل"، ملا 
تكلم عنه يف باب الر ن قاح: "الر ن  مممممممممم يهلل، لكن الشممممممممممرط غي  مممممممممم يهلل"، 

 الشرط  ص ال ي  ال فرل بينه ا. 
مل يق العقو، وقاح بعو ا: "مل يوممممهلل ال ي "، و اهن.. هكر املؤلف ثالثة  ممممصر ل عل

يقين ان  قا الشمممممرط م طيٌن لل ي ، ملاها ما قاح  ملاها عمَّ  نا بعوم الوممممم ة وعمَّ 
ي  علل ؛ يعا حنن ما عقوحما ال ُن البيا هنا لم نعْده أصاًل  نال  بال طالن  

 وجه  باطين، وااا قلنا: ال ي  آصف ينعقو اها ُوجو الشرط. 
لشمممرط،  ين آمممينعقو ال ي   ال، فنقصح: ال ي  ال يومممهلل عنو وجص  الشمممرط، ُوجو ا

، ف ا قاح احمه ي طين ال ي ،  وا ن ال حنكم عليه بال طالن، أحمنا ما مَّيحما بيعاا أ الا
وااما قماح: ال يوممممممممممممممهلل ال ي  عنممو وجص  هلمم  الشممممممممممممممرط، فهص ا  الٌف يف اللفظ 

 وال ع ي، فعمَّ املؤلف ب ع ي  لعلَّه أ ل. 
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  هكر املومممنف مسمممألةا يف  قا ال اب؛ و ة شمممرط المال  من العيصب: اها قاح: 
 "أبيع   قه السيار  بشرط: أن برلٌل من كين العيصب الد فيها" ف ا اهللكم  

  ين  قا الشرط   يهلل والَّ فاآو  أحمه يف باب الشروط.
َرأْ ) َِّ عيٍب م ه ٍل لم يََبَْ   .(وإن باَعه وَشَرَط الَبراَ َة منَ 

م   بعو والَّ م  ال ي   "و"  قه، وليي "  شرط"،  (وإن باَعه وَشَرطَ )الحظ: 
َرطَ )قماح:  ه وشَََََََََََ فهنما ال ي  والشممممممممممممممرط مق حممان، ف ماعه قاح: "أبيع   (وإن بَاعََ

ا: السمميار   السمميار ، وشممرطة يف  قا ال ي : أحما برلٌل من أل عيب، تقصح ل غوا
ما  رل السممممممممميار  من عنول أحما غي  فيها مشمممممممممكلة، أحما ليي ل أل عالقة، جمر 

 مسؤوح". 
َ عيٍب م ه ل( يومممممهلل  قا الشمممممرط  ال يومممممهلل،  )فباعه وشََََرط البرا ة منَ 

 . )لم يبرأ(وهلقا قاح: 
َل  يفيدنا مسعلتين الف الم  : ومفه فَ 

، يمأ والَّ ال  يمأ. المسعل  اُول   : ان باعه وشرط المال  من عيب  معلصم 
، ولكن السمممميار  ماكين ها مضممممروبة"، شممممرط المال  من  قا قاح: "أبيع  السمممميار 

، َّيهُنه أوق  المشََََتري عالعيب اثو ، يومممممهلل الشمممممرط  يومممممهلل ويمأ ال احل ؛ 
  قا اأمر اأوح. 

َرَط الَبراَ ةَ )قاح:  اُمر الثاني:  ، ال ، وان باعه   طلب المال(وإن باَعه وشَََََََََََ
ين ، لكن بعوما باعه اتوعْدُن الشرط إنما يك ن في م َّس الحمقصح شرط؛ 
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عليه قاح: "يا فالن، أحما أ اف ان السمممممممممممممميار  يطل  ل  فيها عيصب، وأحما أطلب 
من  تمحلا من أل عيب يمثهر ل "، قاح: "مساى " أآقطد حقة يف  يار 

، أما لص باعه (وإن باَعه وَشَرطَ )العيب، ف ا اهللكم  يمأ  حمعم يمأ؛ املؤلف قاح: 
ق له املشممممم ل علل المال ، برأ من هل ، ملاها  أحمه أآمممممقط   طلب المال ، وواف

اهللق بعو ث صته، أما لص أآممممممقط اهللق ق ين ث صته فإن  يار العيب ال يل د اال بعو 
الَبراَ َة  وإن باَعه وَشَرطَ )ال ي ، فإن أآقطه ق ين لن يوهلل هل  ا آقاط، قاح: 

َرأْ  َِّ عيٍب م ه ٍل لم يََبَْ   .(منَ 
وإن باَعه دارًا عَّ  أنها َعشَََََََََرُة َأْذرٍُع )رم يف ال اب قاح:   هكر مسممممممممممممألةا أ 
َى    .(وِلَمن َجِهََّه وفاَت َغَرُضه اْلِخيارُ ، َصحى –فَباَنْت أَثَر أو أق

 قه املسممممممممممممممألة يقصح: "أحما أبيع   قه قطعة اأرض"، قاح له: "كم م  " قاح: 
: آممممم  احلة م "، ف احمد آمممممم  احلة و باحمد ومخسممممممني، أ "أبيع  ايا ا علل أ ا ملالا

مخسمم احلة ومخسممني، باحمد أكلر أو أقين، و ص شممرط فيها شممرطاا يف اأو مماف احمه 
 آ  احلة. 

 مين  مقا م طميٌن للعقمو  قماح: ال ي طمين العقمو،  ممممممممممممممهللَّ ال ي  وال ي طمين العقو هبقا 
 الشرط. 

ممما الممقل يل ممد حينئممق   حمقصح: "الييمما   لل مماحل  والنقص عليممه" اها فيممه زيمما   فممإ مما 
واها فيه حمقص فإن ال احل  يضمممممم ن  قا النقص، اال اها تنازح م،ن له اهللق،  لل احل ،

يعا اها بان فيها زيا  ؛  مممممممممممارت اأرض آممممممممممم  احلة ومخسمممممممممممني، قاح ال احل : "أحما 
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مسمماى  فيها، اهلل و هلل رب العاملني"، باحمد أقين، قاح املشمم ل: "أحما مسمماى  
 يف النقص"، ما يف  يار، وال ي  ال اشكاح فيه. 

 .(وِلَمن َجِهََّه وفاَت َغَرُضه اْلِخيارُ )املونف:  قاح
اأرض علل أ ا آمممممممممممممم  احلة، ف احمد أ ا  -علل آمممممممممممممم يين امللاح–لص أحمه اشمممممممممممممم م 

مخسممممممممممممم احلة ومخسمممممممممممممني، قاح ال احل : "آمممممممممممممأر  ل  حق  من الل ن من النقص، 
آممممممممممأعطي  الفرل؛ فرل السممممممممممعر"، قاح: "ال، ما ل حاجة فيها، ال تعطيا فرل 

 يو أن أفسخ العقو"، من حقه والَّ ال  مهن حقه. السعر، أحما أر 
باعها علل أ ا آمم  احلة واك شممف أ ا آمم  احلة ومخسممني، قاح ال احل   ل  العكس:

لل شمممممممممممم ل: "اعطا زيا  "، قاح املشمممممممممممم ل: "ما أعطي  زيا  "، حيق لل احل  أن 
 يفسخ. 

: أحمممممه لص مل يفممممد ال رض فال  يممممار، كيف ال يفصت ال رض  وُعَّم من هَََذا
أرض اشممممممم ا ا علل أ ا آممممممم  احلة م ، ت نيَّ أ ا آممممممم  احلة ومخسمممممممني، قاح ال احل  ا

لل شمممممم ل: "ترم أحما مسمممممماى  يف اخل سممممممني الياحلو "، قاح املشمممممم ل: "ال، أب ل 
 أفسخ العقو"، له حق  ليي له حق. 

لص بمماحمممد أقممين، قمماح املشمممممممممممممم ل: "رُج  ل الياحلممو"،  نمما حيق لل مماحل  أن  العكس:
قاح املشمممم ل: " ة أقين، أحما راضه بالل ن، اترك املاح اهلل ي ارك يفسممممخ، لكن لص 

؛ ت غرضََََهُنه لم يفل  فيه"،  ين لل احل  أن يفسممممخ  ليي لل احل  أن يفسممممخ؛ 
 .(وِلَمن َجِهََّه وفاَت َغَرُضه اْلِخيارُ )وهلقا قاح املونف: 

 واهلل أعلم، و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 ]اُسوَّ [
َال:  اها باعه بألف  ر م  ه  اا وفضة  باعه  قه السيار    س
: حمريو أن حمعلم: أن املطلصب يف ال ي  ليي  ص ال  ا  : احممثروا يا مشمممممممممايخ! أوالا

معرفة قي ة الل ن فقط، يعا يقصح: "أبيع   قه بقي ة ماحلة ألف لاير، بعضمممممممممممها 
ن ي معلصمة  القي ة معلصمة، لكرياالت وبعضممها  والرات"، القي ة معلصمة والَّ غ

جني الل ن معلصم والَّ جمهصح  جمهصح، ممما حمممورل يمموف  ريمماالت،  والت، أكن 
يوف  له ع لة من الع الت الد ما فيها تعامين فيها يف السممممممممممممممعص ية! فنقصح: "ال 

 يكفة العلم بالقي ة؛ ال بو أن يُعلم جنسه وحمصعه ا،   ره". 
الك مماب "، قمماح: "أبيعمم   ممقا الك مماب بممألف   ممقا قمماح لممه: "بكم ت يعا  ممقا

 ر م  ه  اا وفضة"، عرفنا قي ة الك اب ألف  ر م، لكن ُيسل ه  را م فضية أو 
 حمماحمي ه  يمة، املهم احممه يص ممممممممممممممين لمه قي مة ألف  ر م،  مقا املطلصب، أصز  قاح 

 ل : ال، ما أصز؛ أن القي ة معلصمة، أما اأعيان أو اأجناو غي معلصمة.
َال  اها كان يف مكروه  :س

: القمممماعممممو : أن الكرا ممممة تيوح بمممماهللمممماجممممة، وال  رمي ييوح بممممالضممممممممممممممرور ، ال  ا 
 "الضرورات ت يهلل اثمثصرات، واهللاجات ت يهلل املكرو ات". 

َال : اها باي مبا باي به زيٌو وجهاله أو أحو ا  الضممم ي يف جهاله يعص  علل سََ
 ال احل  واملش ل  
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ار  احل  واملشم ل، يعا يقصح: "أبيع   قه السي م يهلل، يعص  علل ال  ال  ا :
 بكم " قاح: "بالسعر القل ي ي  به زيو". 

 يا أيها ال احل ،  ين تعلم السعر القل ي ي  به زيو  قاح: ال. 
 يا أيها املش ل، تعلم  قاح: ال. 

 . )جهاله( قه  صر  
 : ص رة )أحدهما(

   به زيو. ح: أعرف القل ي يحمقصح: يا أيها ال احل ، تعرف القل ي ي  به زيو  قا
 وأحمد يا املش ل، قاح: ال واهلل ما أعرف. 

يومممممهلل  ال يومممممهلل؛ أحمه ال بو من العلم بالل ن من مجي  امل  ايعني، والعكي: لص 
 ال احل  ما يورل واملش ل يورل، يوهلل  ال يوهلل.

 اهن.. تض ن القصح ثالث  صر:  
  .أن أهين ال احل  واملش ل 
  املش ل. أن أهين ال احل   ون 
 . أن أهين املش ل  ون ال احل 

َال  : قاح: مباحلة  ر م  االَّ  يناراا    س
: شمممميخ   ان، أبيع   قا الك اب مباحلة لاير اال مخي  والرات، ق لد  ال  ا 
 ق لد. 
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ح  تعرف كم لاير ي  ل ل  ع لية حسمممممممابية، فاالآممممممم لنال من غي ااني أعله 
، اها عرفمد كم واتفقنا علل ، قلد ل  جمهصالا –السممممممممممممممعر بالرياح أ الا وآممممممممممممممهالا

قو قلد ل: يطل  علي  واحمني لاير، قلد: اتفقنا، واحمني لاير، وق  الع -اف لمممد
 علل واحمني لاير ما يف اشكاح.

َال  : تقصلصن يف املن هل م  شرحه، ملاها تقصح املن هل م  شرحه س
 ب، وحمرم بعضو ممممقا ترم ال ممممالمممم -اهلل أعلم-: حم َّهنمممما علل  ممممقا أ ن ال  ا 

طالب العلم ا ن يقصح: "قاح  ممممممممممماحب الوقاحلق"، أحما اآممممممممممم عرب أحياحماا يقصح: 
"قماح  مممممممممممممماحمب الموقماحلق"، أقعمو وأقصح: "من  مممممممممممممماحمب الموقماحلق !" ك اب يف 
املق ب اهللن لة، ويقصح: " قاحلق يعا ماها "  قاحلق أول النهل يف شممممممممر  املن هل 

؛ أن ك ب ما ترج  ا، اهللصاشة وال للشيخ/ منوصر ال هصش، ليي  قا مس ع الا
ا أحمو يقصح: قماح يف الموقماحلق وال حمعرف كني الموقاحلق حق اهللنفية،  تلقل أحمو أبموا
لكن يقصلصن  احل اا: "قاح يف املن هل وشممرحه، أو قاح يف املن هل م  شمممرحه"، وال 
يقصلصن قاح يف شمممر  املن هل، وااا يقصلصن: "قاح يف املن هل وشمممرحه"؛ أن شمممر  

، فالناقين ملا ينقين الع ار  حموممممممممممف الع ار  لومممممممممماحب املن هل املن هل  شممممممممممرٌ  ميجة،
وحموممممممممممممممفهمما لل هصش، فلص قمماح: "قمماح يف املن هل" أين ال هصش ! لص قمماح: "قمماح يف 
شمممممممر  املن هل" أين ه ب  ممممممماحب املن هل  فيقصح: "قاح يف املن هل وشمممممممرحه"؛ 

 ح  يسلم من  قا ا شكاح. 
َال   رال يف النمثم  :  ين  ناك شر  لءبيات اهللس

 :  قه الييا ات يف ا محرار ا، ا ن ليي هلا شر ، واهلل أعلم. ال  ا 
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َال:  أو من غي مش ل،  ين  ة ال صرك  س
: حمعم، ال صرك جمماحلي علل املممق ممب، ممما  ممممممممممممممصر  ال ص،ررك  وممما الفرل بني ال  ا 

 العينة وال ص،ررك  
أوح، فهقه قة له بال احل  اال صرك يطل  وي يعهما يف السممممممممممممممصل لطرف  ثمالميت ال عال

 ال ص،ررك. 
أما من غي املشممممم ل، ال، ليسمممممد  ة املقومممممص   يف  مممممصر  ال ص،ررك؛ أن من غي 
مشمم يها الضمم ي يرج  علل ال احل ، يعا ال احل  القل باي السمميار  يرج  ويشمم يها 

 من غي املش ل اأوح، و قه ليسد  ة  صر  ال صرك. 
 يد آممميار  باأقسممماط أو بل ن مؤجين، تأ ق ا وتطل  أحمد اشممم صَََ رة التَ ر ك:

من املعرض وتق ب لل رل وت يعها، من ما جال مشممممممممم ل واشممممممممم ا ا من  بل ن  
 حاح، ف ع ها لطرف  ثاليت  أجن ،  قه  صر  ال ص،ررك وليسد  ة  قه.

َال  : و ين ال ص،ررك أصز  وبال شروط س
ا هلممما يٌ  من ال يصي، ال يصي كلهممم: حمعم ال ص،ررك أصز، بال شممممممممممممممروط   ص بال  ا 

شروط، ُيش ط فيه شروط ال ي ، وان كان فيه تصاط  بني الطرف اللاليت والطرف 
 اأوح  ارت عينة.

َال  : ما الفرل بني الر ن والعربصن س
 : أحما أُفكر: ما وجه الش ه بينه ا  ال  ا 
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ه: ُ ق لالعربصن؛  ص جيٌل من الل ن، أحمد تق ب تريو أن تسممم أجر شمممقة، تقصح 
 مقا عربصن ألفني لاير، اها جئ م   الح ثالثة أيام فهقه جيل من الل ن، أو جيل 

 من اأجر . 
صثيق، ت -أيها ا  ص  الكرام-أما الر ن؛ فإحمه ال يكصن جيل من الل ن، ااا الر ن 

 يمميت اها مل تسمممممممممممممممو  ممما عليمم  من المموين أو من الل ن املؤجممين فممإن الر ن يُ مماي 
 ونه، ويأش معنا باب الر ن ان شال اهلل تعا،.  وُيس صىف الوين من

ط عاا العربصن مناآمممممممممم  ه  نا يقكروحمه اهللنابلة يف تعليق العقو، فيقصح: "ال يوممممممممممهلل 
تعليق العقممو اال العربصن"، ممما وجممه ال عليق يف العربصن  يقصح: "ان مت ممد ال ي ، 

 واال فالعربصن ل ". 
ي ه بعو  باب اخليار، أن ما ُيك شف عاها ف  ها وبان فيها عيب، آيأش معنا يف 

 كسره، آيأش معنا يف باب اخليار. 
َال  :  ين ُيشري ازالة اخلامت والساعة عنو الصلصل  س

: الصاجب يف الصلمممممممصل: ايوممممممماح املال ا، مجي  العضمممممممص، فإها كان اخلامت ال  ا 
أن ، ال شمممممممممممممم  أحممه ال بمو من كريكمه أو ازال مه؛ ح  يوممممممممممممممين املمال،  مقا مما فيه 

شمممممكاح، والسممممماعة قو تكصن واآمممممعة، فال حاجة، اها حركها وو مممممين املال ما يف ا
 مشكلة.
َال:  املل ق املسهو القل ال يُف هلل يف كين  ال   يأ ق حكم املسهو  س
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: ليي مناط أ ق اهللكم أن يُف هلل يف كين  ممال ، ليي  قا شممرطاا، واهلل ال  ا 
 أعلم.
َال:  امل ي   كم اش اط حمف  يفاش اط حمف  زاحلو يف امل ي ،  ين  ص حك ه ح س
: حمعم  ص حمفي الشمممممممممممممةل؛ يعا حمف  يف امل ي  أو حمف  زاحلو يف امل ي ، كله ال  ا 

 شةل واحو.
َال:  يف الشرط ال أكيول أر ت أن تقكر كالماا لل ر اول   أجَّل ه   س
: حمعم، أجَّل ه وي قل مؤجالا ا، الورو القا م ان شمممممال اهلل؛ أحمه آممممميأش ال  ا 
الورو القا م حصح قصح املر اول "بال حمياي"، آ أش عنوحما فاحلو  ان شال معنا يف 

 اهلل يف قصح املر اول "بال حمياي"، لعلَّها تأتينا يف الورو القا م، واهلل أعلم. 
َال:   ين أصز لل ر ن بي  الر ن   س
 : يأش ان شال اهلل يف باب الر ن.ال  ا 
َال:   ل يصي لل   وئ  ين يصجو ك اب خي ور هبا موطل ات اس
واهلل ا ن ما حيضمممممرن، ولكن علل كين حاح.. ملين: الشمممممرو  املطصلة،  ال  ا :

ا  الْناع[ملين:  ، يف أوح كين باب يقكر ]شََََرح منته  اُيرادات[، و]َشََََى
: باب الر ن، و ص ل ةا كقا، وا طالحاا كقا،  ال عريف اال مطالحة، فيقصح ملالا

 في كن أن تس فيو منها.
َال  ا خيرل من الفرجني يصجب الصلصل وان كان غي ملُصث :  ين كين مس
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ا للصلممصل مطلقاا، آممصال  ال  ا  : حمعم، آمم ق معنا: أن اخلارل من السمم يلني حماقضمما
 كان ملُصث أو غي ملُصث، آصال مع ا  أو غي مع ا ، آصال طا ر أو مي. 
 آ  احم  اللهم و  وك، أشهو أن ال اله اال أحمد، حمس  فرك وحم صب الي .

 و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس الثال  والثال  ن

اته.  السالف عَّيكم ورحم  اهلل وبَر

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل ر  العالمين، وصَّ  اهلل وسَّىم عَّ  
 نبينا محمٍد وعَّ  آله وصحبه أجمعين.

 أمىا بعد ...

نفعنا مبا ي يُعُل نا ما ينفعنا، وأنن  هنا يف الوين، وأنن يُفقُ  أنن   فنسأح اهلل 
 .هيييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر علي علَّ نا، وأنن 

ِنِا[وما زلنا يف شر  ك اب  ْْ ِنا ِفي ِاْخِتَصار الُم ْْ  الفقه علل يف ]زَاد الُمست
 ه ومجعنا به يف جناتتعا، وغفر ل مق ب ا مام امل هين أمحو بن حن ين 

  النعيم. 

 [.با  الخياروكنا قو و لنا ا، الكالم عن ]

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني.

 اللهم اغفر لشيخنا لصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.
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 يارِ خِ الْ  ا ُ ب

َُ قسافه وه  أَ  ُح بمعناه، َّْ ، والصفي البياِ  تُ بُ ثْ : )ِخياُر اْلَمْ َِِّس( يََ لُ وى : ا
ٍَّ العْ دِ  سائرِ  دونَ  مِ ََّ والسى   ِ واُجارة، والصرْ   الخيارُ  عينِ يباتمُ من الْ  ، ولك

هما ه أحدُ طَ َْ سْ ن أَ ، وإرَ َْ سَ  سْطاهُ أو أَ  اهُ يَ فَ هما، وإن نََ انِ دَ بْ ا بعَ فً رْ ا عُ قَ رى فَ تََ ما لم يََ 
 . اُ يْ بََ الْ  فَ زِ ه لَ تُ دى مُ  تْ ضَ ، وإذا مَ رِ اآلخَ  خيارُ  يَ ِْ بَ 

، دِ ْْ ها من العَ تداؤُ واب ، ول  ط يَّ ً عَّ م ً مَ  ةً دى مُ  دِ ْْ عَ في الْ  شترطاهُ )الثاني(: أن يَ 
 رةُ ُح بمعناه، واُجاَّْ ، والصفي البياِ  تُ بُ ثْ ويََ  ََ طَ بَ  اهُ عَ طَ ه أو قَ تُ دى مُ  تْ ضَ وإذا مَ 
، حى ه صَ صاحبِ  ونَ هما ددِ حَ َُ  اهُ طَ رَ ، وإن شَ دَ ْْ عَ ي الْ َِّ ال تَ  ةٍ دى أو عَّ  مُ   ِ مى في الذِّ 
َِ  دِ وإل  الغَ   رِ اآلخَ   ِ بَ يْ ول  ما غَ  يُ سْ فَ الْ  يارُ خِ له الْ  نْ مَ ه، ولِ لِ وى بعَ  رُ ُْ سْ يَ  أو الَّي

ه، بُ سْ وََ  َُ صِ فَ نَْ مُ ه الْ ؤُ ماي، وله نَ رِ تَ شْ لَّمُ  نِ يْ الخيارَ  ةُ دى مُ   ُ َّْ مِ ه، والْ طِ خَ وسَ 
 نِ إذْ  فيها بغيرِ  نِ يى عَ مُ ه الْ ضِ  َ وعِ  بياِ مَ هما في الْ دِ أحَ   ُ ر  صَ تَ  ح  صِ وال يَ  فُ رُ حْ ويَ 

ه، يارِ لخِ  يه سْ ي فَ رِ تَ شْ مُ الْ   ُ ر  صَ ي، وتَ رِ تَ شْ مُ الْ  َُ تْ إال عِ  بياِ مَ الْ   ِ بَ  رِ تَ  بغيرِ  رِ اآلخَ 
 . هيارُ خِ  ََ طَ منهما بَ  ن ماتَ ومَ 

، شِ الناجِ  ادةِ ، وبزيعن العادةِ   ُ رُ خْ ا يَ نً بَْ غَ  بياِ مَ في الْ  نَ بِ لثالُ (: إذا غُ )ا
 .َِ سِ رْ والمستََ 

تَ الراباُ     حَ الرى  ما ِ  اِ مْ جَ ه، وَ  عيدِ وتَ  ال اري ِ  رِ عْ شَ  س يدِ : )خياُر التدليِس(َ 
 .هاضِ رْ عَ  ه عندَ وإرسالِ 
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أو   ٍ ضْ عُ  دِ ْْ فََ ه و ضِ رَ َمَ   بياِ مَ لْ ا يم َ قِ  ُْ ُ ( وه  ما نَْ بِ يْ عَ الْ  يارُ : )خِ الخامسُ 
َِ نَ هما، وزِ يادتِ أو زِ  نٍّ سِ   مَ َِّ ، ف ذا عَ راوِ لفِ لِه في ا ْ ِته وإباِقه وبََ قَ رِ ، وسَ ا الرقي
، بِ يْ عَ والْ   ِ حى الصِّ  يم ِ قِ  ما بينَ  رُ سْ ه، وه  قِ ْرشِ ه بعَ كَ سَ مْ أَ  بعدُ  بَ يْ ي العَ رِ تَ شْ مُ الْ 

ََ  بياُ مَ الْ  َِّ َ تَ ، وإن نَ مَ الثى  ذَ خَ وأَ  هَ دى أو رَ  َُ  نَ يى عَ تََ  العبدُ  أو أَعَت   رَ تََ ، وإن اشْ ْروُ ا
َ ْ زِ رِ سْ ََ   ه بدونِ بَ يْ عَ  مْ ََّ عْ ما لم يََ  ا ه فاسدً دَ جَ ه ف َ رَ سَ كَ ف عافٍ نَ  وبََْيضِ  دٍ نْ هِ  هَ 

بيضِ  ه،رِ سْ ََ   ْروَ أَ  دى ه رَ دى ه، وإن رَ ْرشُ ه فَّه أَ كَ سَ مْ فعَ  انَ  َِّ  اَ جَ رَ  جا ٍ دَ  وإنَ   بك
َُ  دْ  جَ ما لم يُ  ا ٍ رَ تََ مُ  عيبٍ  ، وخيارُ نِ مَ الثى  وال  مٍ كْ إل  حُ  رُ ِْ تَ فْ ا، وال يََ ضَ الرِّ  دلي
مَا  رٍ تَ شْ مُ  ْ لُ ، فالعيبُ  ثَ دَ ن حَ مَ  َتََِّفا عندَ ه، وإن اخْ صاحبِ  ض رِ ًضا وال حُ رِ 

 . مينٍ بال يَ  ََ بِ هما قُ أحدِ  إال ق لَ  َْ مِ تَ حْ ه، وإن لم يَ يمينِ 

في  تُ بُ ثْ ، ويََ رَ ثََ َْ أو أَ  َى قَ أَ  مت  بانَ  نِ مَ الثى  خبيرِ بتَ  لبياِ ياره في ا(: خِ )السادسُ 
ي رِ تَ شْ مُ الْ  عرف ِ ا من مَ ه، وال بُدى في جميعِ  ِ عَ  اضَ مُ والْ  ُمَراَبَح ِ والْ   ِ ََ ِر والشى  الت لي ِ 
 رَ ثََ َْ ه له، أو بعَ تُ هادشَ  َُ بَ ْْ ال تَُ  نْ مى أو مِ  ٍَ جى ََ مُ  نٍ مَ   بثَ رَ تََ ، وإن اشْ المالِ  رأسَ 
ذل  في  نْ يِّ بََ لم يَُ و  نِ ها ِمن الثمَ طِ سْ بِْ   ِ َْ فْ الصى  بعضَ  أو باعَ  ه حيَّ ً نِ مَ من  َ 

أو  نٍ مَ في  َ  زادُ ، وما يُ دِّ والرى  اُمساكِ  بينَ  ي الخيارُ رِ تَ شْ ، فََّّمُ نِ ه بالثمَ يرِ بِ خْ تَ 
ه مالِ  برأسِ  َُ حَ َّْ يه يََ عَّ ناي ٍ أو جِ  بٍ يْ ا لعَ ْرشً أَ  ذُ خَ َْ ، أو يَُ يارٍ خِ  ةِ دى منه في مُ  ر  حَ يُ 
ان ذل  بعدَ  رُ بََ خْ ويُ   بالحالِ  رَ بِ خْ به، وإن أُ  َْ حَ َّْ لم يََ  البياِ  زوفِ لُ  به، وإنَ 
 .نه سَ فحَ 

 ."يارِ خِ الْ  با ُ ت،عا،: " قاح املون،ف 
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تضمن  ال   أم ر البا  هذا والفصَ  -أيها اُخ ة الكراف-وهذا البا  
 الذي بعده:

 . اخليار وما ي علق بق ض امل ي 

 .وال ورف يف امل ي  ق ين ق ضه 

  واملسألة اللاللة و ة ا قالة وتأش انن شال اهلل يف الفوين
 الالحق.

تعا، ك ه أحمصاي اخليار، وهكر من  قه  وأما  قا ال  صيب فقكر املوُنف 
اأحمصاي واحمية أحمصاي  من اخليار، و ين  قه اأحمصاي حوٌر أو ليسد  ور   ين 

أقسام وال غي ىوصر  ليي ىوصراا فيها، ولكن  قه اخليار ىوصر يف  قه ا
لعلها أشهر  صر اخليار، واال فاخليار يل د يف  صر أ رم آ ق معنا منها، ما 

 القل آ ق معنا من  صر اخليار  ما  ص اخليار 

ي ، يقصلصن:  ص طلب  ه  حَ االختيار بين إمضا  العْد أو فسخه: الخيار
فسخه، فإها أث  نا ل  قلنا: واهلل من حق  أنن تفسخ اأمرين من امضال العقو أو 

 العقو، فهقا اث اٌت للخيار ل ، فأل مصل  يقصلصن فله الفسخ  قا اث اٌت للخيار.

باعه دارًا عَّ  أنها  وإنْ : "وقو آ ق معنا من  صر اخليار قصح املوُنف 
 ."ن جهَّه وفات غرضه الخيارمَ ول، فبانت أَثر أو أقَ صحى  عشرة أذرعه 
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ومر معنا أيضاا مصل    ر يف اخليار يف مسألة الشرط الفاآو،  ص أ هر منها يف 
الشرط الو يهلل اها شرط شرطاا   ي اا فأ ين الطرف ا  ر هبقا الشرط، ث د 

 لواحب الشرط اخليار،  قا فاحلو  الشرط الو يهلل.

َ به الطر  اآلخر  بت لَمن شرطه الخيار: فائدة الشرط الصحيح  ،أنه إذا أخ
ا يوهلل الفسخ و  كقل  قلنا يف مسألة الشرط الفاآو ال يوهلل فيه الفسخ مطلقاا، ااَّ

اها فات غرله بقل  الشرط الفاآو، ك ا لص ملالا  وم يف الل ن أو زا  فيه 
 مقابين  قا الشرط الفاآو.

ومر معنا أيضاا  صر  من  صر اخليار: يف مساحلين باي ع وه أو ع و غيه يف مساحلين 
ن جهين  إن، املوُنف تفريق الوفقة، ف

،
تعا، هكر أحمه يل د فيها اخليار مل

 هل  وفات غرله.

اهاا  قه املساحلين املقكصر  يف  قا ال اب  ة ت  يٌم للخيارات امل لصثة يف آاحلر 
[ ا  وصا اخليار فقط هبقا ال اب، لكن  قا فيه أ م أحمصاي 34:32اأبصاب، ]

 اخليار الد مل ُتقكر يف اأبصاب اأ رم.

 َر المصنِّ  في هذا التب يب  ماني  أقساف:وذ 

َُ قسافه وه  أَ " -  ".ُح بمعناهالصَّْ ، و في البياِ  تُ بُ ثْ ( يََ سِ َِّ  ْ مَ الْ  يارُ : )خِ لُ وى : ا

 ،ه  المْص د به مكان العْد: والم َّس:  يار اجمللي اُول من أن اع الخيار
ن ما يف  اآصال حوين ال ي  عن جلصو  أو عن قيام، قو ي  ايعان ملالا يف مك
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كراآة وال  م جالسني، ف هلي العقو  نا  ص مكان العقو،  ص ُيس ل جملساا 
 من باب ال  ليب.

ر المصنِّ    تعال  في خيار الم َّس  الث مسائَ: وَذ

  : يف أل العقص  يل د  يار اجمللي،  ين  يار اجمللي يل د يفالمسعل  اُول  -
 كين العقص  أو يف بعضها  آي ني املؤلف  قا.

: و ة مسألة آقصط  يار، ي ني ما يل د فيه  يار اجمللي من المسعل  الثاني  -
ها عقص  وما ال يل د فيه،   ي ني مبا يسقط  يار اجمللي، أما العقص  الد يل د في

تعا، مخسة عقص   يل د فيها  يار   يار اجمللي فقو هكر املوُنف 
 اجمللي:

ل اهللوييت  د يف ال ي ، و قا  ح عليه منطص "،  قا اأوح يلفي البياِ  تُ بُ ثْ يََ " -
 .«اْلبََيََِّعاِن بِاْلِخَياِر َما َلْم يََتَََفرىقَا: »يف قصله 

 اهاا يل د يف ال ي .

ا يل د يف الولهلل الُح بمعناهوالصَّْ اللان: " - قل "، وليي الولهلل  احل اا، وااَّ
ما أنن حمشرحه  نا ا يكصن مبعناه مبعىن ال ي ، وما  ص الولهلل القل مبعىن ال ي    قا

 أو حمؤ ره ا، باب الولهلل، لكن لعلنا حمشرحه  نا ال بأو.
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ما  صر  الولهلل مبعىن ال ي    صر  هل : عنوما حمقصح  لهلل فعنوحما منازعٌة بني 
 اثنني: 

رجيٌن يوعة ملالا ملكية  قا الك اب، يقصح:  قا الك اب مل  ل، أو حمقكر  -
، اش يد من رجين  متراا مباحلة لاير علل ا قرار أ ا أولهلل [32:15] صر  الولهلل 

ا، جالك من ال و قاح: آو  املاحلة لاير، قلد: واهلل  أنن تسو   قه املاحلة لاير غوا
لءآف الشويو أحما كند أ ن أن، عنول ماحلة لاير، لكن مل أجو عنول شةل، ما 
وجوت عنول آيصلة لكا أعطي  بواح املاحلة لاير ك ابني قي  هم أكن ماحلة 

 ثني،  ق م بوالا من املاحلة لاير.وثال

 نا حوين  لهلٌل  احل عن ماحلة لاير بك اب أو بكات ني،  قا الولهلل مبعىن ال ي ؛ 
أن،  قا الولهلل كأن،  قا الرجين باي ك  ه مباحلة لاير، فهعين الوين القل عليه يف 

 همة ال احل  جعله وناا هلقه الك ب، فهقا  لهلٌل مبعىن ال ي .

و ولهلل قو يكصن مبعىن ال مي ال مبعىن ال ي  كا آقاط، وقخيرل حمصعاا   ر من ال
يكصن ابرال وآيأش معنا يف باب الولهلل وبيان أقسامه انن شال اهلل، لكن القل 
حمريوه ا ن أحمنا فه نا ملاالا و صر  الولهلل مبعىن ال ي ،  قا القل يل د فيه  يار 

 اجمللي خبالف الولهلل القل ال يكصن يف معىن ال ي . 

 ".واُجارةً " ال  مما يثبت فيه الخيار:الث -
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اهاا عقو ا جار  يل د فيه  يار اجمللي كقل ، لص اآ أجرت شقة وأعطي ه ملالا 
ا أار اأار السنة كاملة مخسني ألف، ويف اجمللي ق ين أنن ت فرقا تراجعد وقررت 

 أنن تس   اأجر ، من حق  وال 

 .الم َّس ُنم اُجرة يثبت فيها خيارحمعم؛  ال  ا :

كقل  الوصر  السابقة  صر  الولهلل مبعناه، بعوما تواهلل م وأعطي ه الك ب،   
حممثرت ا، الك ب قلد: ال واهلل الك ب  قه عييي  علل قل ، ف اجعد وأحمد 

 يف اجمللي من حق  وال ال  

 .ُنم الصَّح بمعن  البيا يثبت فيه خيار الم َّسحمعم من حق ؛  ال  ا :

 ". ِ والصرْ : "الرابا -

الورف ه  د ا، ىين الورافة قلد له:  ق  قه ماحلة لاير أعطا مكا ا 
 والرات، قاح: اتفضين،  قه ملالا عشرين  والر، أعطاك واحمية وعشرين  والر، 
حممثرت فيها   قلد: واهلل الوراحة ال، رج  ل رياالش أحسن ل، ما أعه  ، 

يار الصر  يثبت فيه خ ُنم ف ن حق  أنن ت اج  ما  مد يف جملي العقو؛ 
 ، والورف بي  أحمه بي  حمقو  بنقو.   الم َّس

 ".مِ ََّ والسى : "الخامس -
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والسَّل،م  ص يف اا لة من ال ي ، السلم ينط ق عليه أحمه بيٌ ؛ أحمه م ا لة ماح  مباح، 
 ده ْْ عَ تعا، قاح: " وآيأش معنا باب السلم القل  ص ك ا عرفه املوُنف 

"، ويأش انن دِ ْْ عَ لْ ا سِ َِّ  ْ في مَ  مْب ضٍ  نٍ مَ ٍَ بثَ جى ََ مُ   ِ مى ذِّ في ال  ص  ٍ عَّ  مَ 
 شال اهلل.

والسلم مبلاح  م سط: السلم ملاح ا حمسان باي ه ب ثين ال  ر أو لشخص، 
قاح: أريو أنن تسلم ل ملالا ماحلة  اي من ال  ر يف تاريخ واحو رمضان مقابين 

ا يف   جملي العقو،  قا عقو آلم.ألف لاير أ فعها ل  ا ن، توفعها حمقوا

ر المصنِّ    تعال  العْ د التي ال يثبت فيها خيار الم َّس:  م َذ

 ".العْ دِ  سائرِ  دونَ " -

"، وأكن حمقكر لكم ا ن مخسة عشر  عقو تو ين يف العْ دِ  سائرِ  دونَ قاح: "
 ": الصقف ال يل د يف  يار اجمللي، واحو قاح: ع ارشالعْ دِ  سائرِ  دونَ قصله: "

 قه وقف علل الفقرال،   قاح: ال، ال، رجعد، و ص يف اجمللي ال يل د له  يار 
 اجمللي.

يم اهل ة ال يل د فيها  يار اجمللي، وط عاا آيأش معنا يف باب اهل ة أن، اهل ة ال تل
اال بالق ض، فإها أق ضها يف اجمللي   تراج  ليي من حقه، واها مل يق ضها له 

ل أو بعو اجمللي؛ أ ا ال تليم اال بالق ض وآيأش انن شا أنن ي اج  يف اجمللي
 اهلل.
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أيضاا النكا  كقل ، تيول امرأ  قاح الصل: زوج   ابند، قاح اخلاطب: ق لد، 
فو لد ما ر  ا من ق ين، ملا ر  ا قاح: ال، أحما أطلب  يار اجمللي، ليي له 

ا جتصزاا فيه، أيضاا  الع ق ال  يار  يار، أيضاا الع ق  ص رمبا أكن أنن حمس يه عقوا
 اخلل ، الشركة بأحمصاعها كاملضاربة والعنان.

 نا ملا حمقصح الشركة الشركة ال  يار فيها، لكن اعل صا يعا ليي فيها  يار جملي، 
لكن اعلم أن، الشركة أ الا عقٌو جاحلي ليي بعقو  الزم، يعا ما يف  يار جملي 

ن لة ليي فيها  يار جملي، لكلكن من حقه يفسخ ح  بعو اجمللي، والصكا
  بعد ُنم له حَ الفسي حت الصكالة عقو جاحلي يعا ما حمقصح فيه  يار جملي؛

    .الم َّس ُنها عْده جائز وليست الزًما

الض ان كقل  الض ان، كقل  الر ن، ااعالة م  اأ ق أيضاا يف االع  ار أن، 
ا الزماا ا،   ر هل   من العقص ، القرض ليي يف ااعالة عقٌو جاحلي وليسد عقوا

ال حمقصح أن، القرض عقو  -أيها ا  ص  الكرام- يار جملي، لكن أيضاا القرض 
 جاحلي، لكن حمقصح: ان، القرض حاٌح ولص أجله.

فلص أقرله ماحلة ألف، قاح: أقرلا ماحلة ألف، قاح: اتفضين ماحلة ألف، فخرل 
  ر  ل القرض، الرجين من اجمللي، أوح ما  رل من اجمللي أ ركد وقلد: عا

يليمه أنن ير ه ل ، ال يليمه أنن ير  عينه لكن يليمه أنن ير  عينه أو بوله، املقوص  
أحمه يل د يف هم ه بوله حاالا ولص أجله، وآيأش انن شال اهلل يف القرض أن، القرض 

 حاٌح.
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تعا، ا، آقصط  يار اجمللي، مباها يليم العقو يف    احم قين املوُنف 
 لي  مباها ينقط   يار اجمللي  مباها ين هة  هكر املوُنف  يار اجمل

 تعا، أحمه ينقط  بأحو ثالثة أمصر، مسقطات  يار اجمللي ثالثة:

ٍَّ أوهلا: ال فرل وهكر املوُنف بقصله: " - ا قَ رى فَ تََ ما لم يََ  لخيارُ ا عينِ بايتمُ من الْ  ولك
 ".هماانِ دَ بْ ا بعَ فً رْ عُ 

أوح مسقط  خليار اجمللي  ص ال فرل، وما لابط  -أيها ا  ص  الكرام -اهاا 
 التفرق فيه مسعلتان:ال فرل  

  أن، ال فرل يكصن باأبوان ال باأقصاح، المسعل  اُول :
فلص أحمه قاح: بع   السيار  قاح: ق لد،   تكل صا يف مصلصي 
 ارل مصلصي العقو، وأ قوا ي كل صن يف الوحميا واأ  ار 

م العقو ما  ام يف اجمللي وال ي قل واأوال  واأ ين،  ين يلي 
 اخليار مس  راا  ي قل اخليار مس  راا ما  ام يف اجمللي.

 اهاا  يار اجمللي  ص يكصن بال فرل باأبوان.

السؤاح ا  ر: ما لابط ال فرل باأبوان  كم  طص   عشر  طصات، عشرين 
 ".افً رْ عُ  طص ، ما لابطه  قاح املوُنف: "

 ص العرف ما عوه النَّاو تفرقاا فهص ال فرل القل يليم به اهاا الضابط يف هل  
يف آصل  -علل آ يين امللاح-العقو، ولص أر حما أنن الين علل  قا لص كان ا حمسان 
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جتارل مركي جتارل ك ي، واش م من ىين يف طرف املركي ال هارل،   ه ب ا، 
عرفاا أحمه تفرل،  فرل،  ر املركي، وكله كد آقف  واحو،  ين يُع م تفرل وال ال  ت

 أكن يف   ر السصل ال يراه. 

لص كان يف  ا ين اثين م  يُقاح احمه فارل اجمللي  اها  رل من اثين و كقا، لص 
اش يد من شخص عنوه بسطة علل اأرض، ال حييط جملي العقو جوران، 
ف  اها يكصن ال فرل  ال سطات ملين عربية اش يد من عنو ا غرض ف  اها يكصن 

ل فرل  يعا اها أ برت عنه ومشيد  طصات يعو ا النَّاو يف عرفهم تفرقاا فقو ا
 حوين ال فرل وليم العقو.

ٍَّ و قا معىن قصله: " ما لم  لخيارُ ا" يعا: ال احل  واملش ل، "عينِ بايتمُ من الْ  ولك
أوح القل "، فإنن تفرقا بأبوا  ا ليم العقو، و قا اأمر اهماانِ دَ بْ ا بعَ فً رْ ا عُ قَ رى فَ تََ يََ 

 يسقط به  يار اجمللي.

 يسقط  يار اجمللي بنفيه، و ص القل هكره اُمر الثاني :
اها حمفياه  "،رَ َْ سَ  سْطاهُ أو أَ  اهُ يَ فَ وإْن نََ املوُنف بقصله: "

 آقط.

 اهاا اأمر اللان النفة واللاليت ا آقاط وآنقكر الفرل.

  اها حمفياه أو أآقطاه آقط، ما الفرل بني حمفيه واآقاطه 
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النفة: يعا أنن ي  ايعا علل أحمه ال  يار بينه ا، يعا قاح: أبيع   قا الك اب 
علل أحمه ال  يار جملي، ما يف  يار، فلص  ورت الفاتصر  ما ل   يار، ف  ايعا 

 علل أحمه ال  يار جملي علل حمفة  يار اجمللي، فاهللكم يوهلل.

 ، وأرا  بقل   وور الفاتصر وهلقا لص قاح: ال ضاعة امل اعة ال تر  وال ُتس  وح بعو 
حمفة  يار اجمللي ين فة، أما حمفة  يار العيب فقو آ ق معنا، ما حك ه  اها 

 ََ نم البرا ة شرط "وإنْ شرط أحمه ال  يار عيب  يف العقو، قاح املوُنف: 
، فال يمأ ا حمسان من العيب، لكن يوهلل اآقاط  يار م ه ٍل لم يبرأ" عيبٍ 

 قاطه بعو العقو.العيب،  يار العيب يوهلل اآ

اهاا النفة أنن ي يعه علل أال  يار، ا آقاط أنن ي  ايعا من غي اش اط أال  يار 
وبعو ما ي م ال ي  يقصح: أريوك تعفيا من  يار اجمللي، يعا ال ي  الزم، قاح: 

 عفي   من  يار اجمللي، فهنا آقط  يار اجمللي.

رج  عن ال ال  يعا  ين له أنن يو ين يل د  يار اجمللي يف اآقاط  يار اجمللي و 
اآقاط  يار اجمللي ما  ام يف اجمللي وال ليي له  ليي له هل ، اها أآقطه 
آقط و قا معىن قصح املوُنف: وانن حمفياه أثنال العقو، بأنن ت ايعا علل أال  يار 

 بينه ا أو أآقطاه بعو العقو آقط؛ أحمه حٌق هل ا فأآقطصه فإحمه يسقط.

ط أنن يكصن ا آقاط منه ا، وي وصر أنن يكصن ا آقاط من ي وصر يف ا آقا
 أحو ا هكر املؤلف الوصرتني وكال ا   ي اا.
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رطاه "، وكقل  انن شرِ اآلخَ  خيارُ  يَ ِْ هما بَ ه أحدُ طَ َْ سْ وإْن أَ قاح املوُنف: "
إْن و أحو ا  ون ا  ر ي قل اخليار ملن شرط له اخليار، فلهقا يقصح املوُنف: "

" يعا: ملين ا ن قاح ال احل  لل ش ل: أآقط  يار اجمللي، هماه أحدُ طَ َْ سْ أَ 
 فأآقطه املش ل ي قل  يار ال احل .

 ".اُ يْ بََ الْ  فَ زِ ه لَ تُ دى مُ  تْ ضَ وإذا مَ   قاح: "

 "، ما موته   ة ما هُكهر، آابقاا و ص ال فرل، و ص مفارقة اجملليهتُ دى مُ  تْ ضَ وإذا مَ "
 تكراٌر واهلل أعلم. ال فرل باأبوان، و قا لعله

 ".دِ ْْ عَ في الْ  شترطاهُ )الثاني(: أْن يَ "

: و ص  يار الشرط، ما معىن  يار الشرط  هذا ه  الن ع الثاني من أن اع الخيار
ه ا، " يعا: أنن يش ط امل  ايعان اخليار، وقو يش طه واحٌو منشترطاهُ أْن يَ قاح: "

ن  يار طه واحٌو منه ا فيكص وآيأش بعو قليين أحمه قو يش طاه معاا وقو يش  
الشرط لل احل   ون املش ل، يقصح ل : اخليار ثالثة أيام، و قا مصجص  ا ن ملالا 
 يف اثالت ال هارية، يقصح: ال ضاعة أكن ر  ا  الح ثالثة أيام حيق لل ش ل.

 نا شرط اخليار لل ش ل  ون ال احل ، ما يقور ال احل  يالحق    يأ ق من  
ن، اخليار  نا شرط لل ش ل  ون ال احل ، ما ىله  ما اثين القل يوهلل ال ضاعة؛ أ

فيه شرط اخليار   ص ىين الشروط يف ال ي ، آ ق معنا ىين الشروط يف ال ي  ما 
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 ص  ىلها يف العقو، كقل  شرط اخليار  ص شرٌط من الشروط يف ال ي ، ف ا 
 ."دِ ْْ عَ في الْ  شترطاهُ أْن يَ ىله  يف العقو؛ وهلقا قاح املوُنف: "

ويصح أْن يشترطاه بعد العْد في مدة خيار الم َّس  : قال الفْها  
َه بالعْد ، أما اها جال بعو ليوم العقو، اتوين علي  بعو يصمني يا فالن، ُنه مَّح

أحما كان بع   السيار  الفالحمية وما اش طد علي  شةل، ا ن أريو اش طد 
بأر ن انن شال اهلل عنوك شةل معني، علي  ر ن، قلد: أبشر، وال يه   أحما 

 ط عاا  قا ملاح علل الشروط يف ال ي .

ال، حنن حمريو ملاح علل شرط اخليار، قاح له: اش ط لنفسة اخليار ثالثة أيام بعو 
تفرقه ا من اجمللي، قاح له: ل  اخليار ثالثة أيام، فإن،  قا ال يكصن شرطاا 

ا يكصن من باب الصعو، يكصن  وعو من املش ل وليي شرطاا مليماا.   ي اا وااَّ

ا، مو   يار الشرط، ف نيَّ الضابط املش ط يف مو     احم قين املوُنف 
 ".عَّ م ً مَ  ةً دى مُ "، "، ول  ط يَّ ً عَّ م ً مَ  ةً دى مُ  يار الشرط بقصله: "

اهاا شرط مو   يار الشرط أنن تكصن املو  معلصمة، لص قاح ل  اخليار ح  تشال 
القل تشال، فإن،  قا الشرط غي   يهلل، ولص قاح ل  اخليار ا، أنن  ا، الصقد

، أو ل  اخليار ا، أنن جتو شخواا ي ي  السلعة بأقين،  تش ل بضاعة  أ رم ملالا
.  أو غي هل  من املو  غي املعلصمة فإن،  قا الشرط غي   يهلل 



1651 
 

املق ب   نا يف "،  قا اشار  ا، اخلالف، و ين اخلالفول  ط يَّ ً قاح املوُنف: "
وال  الف  ارل املق ب  اخلالف  نا  ارل املق ب وليي يف املق ب، أما 

 املق ب ف اتفال أحمه لص كاحمد املو  طصيلة فإحمه يوهلل.

"، بال نزاع وه  من المفردات" قاح: "ول  ط يَّ ً قاح املر اول يف قصح املقن : "
ب اللالثة، وبال بقية املقا ما معىن املفر ات  مفر ات يعا ي فر  هبا اهللنابلة  ون 

 حمياي معنا ا: اتفقصا.

" ال يقوو فيه حكاية ا مجاي؛ أن، ك اب "بال نزاع: اهاا قصح املر اول 
ا قوو بصلعه وتونيفه مج  اأقصاح والروايات  املر اول و ص ك اب ]ا حمواف[ ااَّ

يعا يف  "بال نزاع ا ين املق ب، ال يُعىن باأقصاح  ارل املق ب، فل ا يقصح: "
 املق ب.

خبالف ملالا الك ب الد تُعىن ب يان اخلالف العال ومقا ب عل ال اأموار ملين  
]امل ا[ البن قوامة وملين ]الشر  الك ي[، فإحمه اها قاح بال  الف  أو ال أعلم 

، فإحمه يريو بقل  اخلالف مطلقاا.  فيه  الف 

من  قا أن، املو  لص كاحمد  اهاا  قه مو   يار الشرط أنن تكصن معلصمة، وُعلهم
 جمهصلة فال يوهلل الشرط، وأما ال ي  فإحمه   يهلل.

م  ت وأ  قه املو    قه املو  عنوحما حمريو أنن حمعرف اب وال ا، وحمريو أنن حمعرف 
احم هال ا، م  حنسب بواية املو   يعا لص قاح: ل  اخليار ثالثة أيام، وكان العقو 
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 اليصم م غي يصم العقو، ثالثة أيام الافية غيالساعة مخسة العور حمعطيه ثالثة أيا
 قا، يك ين اليصم وزيا   عليه ثالثة أيام   قا حيوين أحياحماا يف اثالت، يأش 
واحو الفاتصر  اش ا ا ملالا الساعة آ عة مسالا، ويرج  هلم الساعة آ عة ومخي 

، ما احم هل اليصم ن قاحلق بعو مرور اللالثة أيام، يقصح: ال، باقة اليصم اللاليت ا، ا 
، ف ا اهللكم م  ت وأ حساب املو    ملالا

 ".دِ ْْ ها من العَ وابتداؤُ قاح املوُنف: "

اهاا اها أطلق اب وال املو  فإحمه يُرا  أ ا ت وأ من العقو، اها قاح: ثالثة أيام يعا من 
 تنتهي مدة خيار الشرط بعمرين:وقد العقو، واحم هاؤ ا 

 قا اأمر اأوح اها هتُ دى مُ  تْ ضَ وإذا مَ : "اُمر اُول  ،"
مضد املو ، قاح: ل  اخليار ثالثة أيام، احم هد اللالثة أيام 

 ف ا اهللكم  حمقصح: ليم ال ي  واحمقط  اخليار.

 ف "، كيف يقطعاه  كيََ طَ بَ  اهُ عَ طَ أو قَ : "اُمر الثاني
يقطعان اخليار  ي فقان علل أن، ال  يار، يقصح: حنن اتفقنا أن، 

و  أآ صي وأحما أعه  ا ال ضاعة، ما رأي  حم  م بنا  يار مل
العقو وحمع م اخليار مل ة  قاح: حم فق علل ال ال اخليار، يأ ق 
ال ضاعة ويس خومها ويس ع لها وال أصز بعو هل  اخليار أحمه 

 آقط.
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فخيار الشرط يسقط بإآقاطه ا، يف أل العقص  يل د  يار الشرط  ما  ة 
 العقص  الد يل د فيها  

  ال   عْ د: ر المصنِّ  َذ

آ ق  "، ال ي  و قا يل د فيه  يار اجمللي و يار الشرطفي البياِ  تُ بُ ثْ ويََ " -
 معنا.

ني الد "، والولهلل مبعىن ال ي ، الك ابُح بمعناهوالصَّْ  يار اجمللي اللان: " -
  احل هب ا عن ماحلة لاير يف هم ه.

أيها ا  ص  -"، ا جار   ِ مى الذِّ في  واُجارةُ والعقو اللاليت القل يل د فيه: " -
تعا، ث صت اخليار ) يار اجمللي( يف ا جار ،  أطلق املوُنف  -الكرام

 لكن ملا جال ا،  يار الشرط هكر أحمه يل د يف ا جار  يف  صرتني ما  ا 

 " :ا جار  يف القمة.    ِ مى في الذِّ الوصر  اأو،: قاح ،" 

 " :دَ ْْ عَ ي الْ َِّ ال تَ  ةٍ دى أو عَّ  مُ والوصر  اللاحمية  ." 

 ن عان: -أيها اُخ ة الكراف-اُجارة 

 اجارٌ  يف القمة. -

 واجارٌ  علل عني . -
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ا جار  يف القمة ملين تأش لشخص تقصح:  قا الق اش اتفضين اآ أجرك علل 
أنن  يطه ثصباا، يكصن بين  وبينه عقو اجار  علل أنن يقوم ل  منفعة و ة أنن 

لق اش ثصباا،  نا ا جار  يف القمة أو علل أنن ي ا ل  علل ع ين  خييط ل   قا ا
 يقومه  قا الشخص.

فلص أحمه قاح: ق لد، أحما أ يط ل   قا الق اش ثصب باملقاآات املطلصبة مقابين 
م لغ وقوره ماحلة لاير، ويف اجمللي قاح: ال، أحما تراجعد  ق ق اش  وال أريو 

 أ يط ل ، من حقه أنن ي اج  وال ال 

 حمعم، من حقه أنن ي اج   قه اجارٌ  يف القمة. ال  ا :

أو ملالا تس أجر شخص علل محين م اي، فإحمه اآ أجرته ويف جملي العقو فسخ 
العقو أو فسخد العقو، ف ينئق  من حق كين  من امل  ايعني، حنن ه  نا خليار 

 اجمللي حنن حمريو  يار الشرط.

 اش، شرط علل قاح ل : ل حق انلص شرط عليه اخلياط  قا القل أعطي ه الق 
أفسخ العقو ملو  ثالثة أيام، أو أحمد قلد له: ل حق أنن أفسخ العقو  الح 

 ثالثة أيام، ف ا اهللكم  نا  حمقصح: أصز اش اط اخليار،  قه اجار  يف القمة.

الوصر  اللاحمية: ا جار  علل عني ، تق ب لرجين ملالا تس أجر من  احب 
 د عنوك غرفة فالية  قاح ل : عنول غرفة، غرفة رقم الفنول، تقصح: لص  
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، قاح: اآ أجر ا ملو  ثالثة أيام، م  ت وأ اللالث أيام حنن اليصم يصم اللالثال، 332
 قاح: ت وأ اللالثة أيام من يصم الس د القا م، يعا الس د وأحو واثنني.

ال للالثلكن ل  يار الشرط ملو  يصمني من ا ن،  ار عنوك  يار الشرط ا
ال  ةٍ دى أو عَّ  مُ : "واأربعال، ما اهللكم  أصز، و قا معىن قصح املوُنف 

 "، ا ن اش طد اخليار مو ا  ين  قه املو  تلة العقو  العقو م  ي وأ دَ ْْ عَ ي الْ َِّ تَ 
 ي وأ الس د، واخليار ين هة يصم اأربعال أو اخل يي أو اا عة.

سالا، ط لنفسة اخليار ا، يصم اأحو ملكن لص اش طد لنفس  قلد: واهلل اش  
 نا مو  اخليار وليد بواية العقو،  ارت بعو بواية العقو فال أصز هل ؛ أحمه 
يفضة ا، أحم  تسكن ليل ني يف الفنول وت ك له وتقصح له: ما أعه ا، وال 
توف  له أجر ، فال يوهلل هل ، لكن يوهلل اها كاحمد اأجر  علل عني  أنن تكصن 

 د تش ط لنفس  فيها اخليار ال تلة العقو.املو  ال

لص اآ أجر الشقة، قاح: ا ن أريو أآ أجر الشقة من ا ن،  ين له حق ا ن 
 ين يوهلل  ،ُنم العاقد يبدأ بماشرًة بعد العْديش ط لنفسه  يار شرط  ال؛ 

 ا اهللكم "، لص اش طه أحو ا مشترطاهُ أْن يَ أنن يش ط  قاح يف أوح اخليار قاح: "

أن،  "، ما يف مشكلة اها اتفقاحى ه صَ صاحبِ  هما دونَ دِ حَ َُ  اهُ طَ رَ وإْن شَ قاح: "
اخليار لل احل   ون املش ل أو لل ش ل  ون ال احل ، أو يف ا جار  لل ؤجر  ون 
املس أجر أو لل س أجر  ون املؤجر فال بأو بقل ؛ أحمه حٌق هل ا فكيف ا تراليا 

 به جاز.



1656 
 

َِ  دِ وإل  الغَ فسي ألفاه  يار الشرط، قاح: "ا ن آيو ين املؤلف يف ت  أو الَّي
 "، اها قاح: ل اخليار ا، غو  وطل  الفهر، وه ب بعو طلصي الش يهلِ وى بعَ  رُ ُْ سْ يَ 

قاح: فسخد العقو، من حقه وال ال  ال، احم هل  ياره، اها قاح: ا، ال و آقط 
ص غروب وح الليين  اخليار بأوح ال و بطلصي الفهر، وا، الليين آقط اخليار بأ

 الش ي.

رها الفْها   -أيها اُخ ة الكراف-هنا قاعدة  َمن : تعال  قال ا َذ
ه ، ا ن  قا  يار الشرط حٌق ثابٌد ملن اش طال يشترط رضاه ال يشترط عَّمه

وال ال  حٌق ثابٌد له، فهين ي صقف هل  علل رلا ا  ر  ال،  ين ي صقف هل  
 ، أحمد فسخد   بل  ه.علل علم ا  ر بالفسخ  ال ي صقف

: حنن قلنا اخليار ملالا ا، الليين، ليي له حق أنن يسقط بعو امل رب، ملا  ار  ملالا
باقة مخي  قاحلق علل أهان امل رب قاح:  عا أفسخ العقو، فطلب اثنني من 
أ  ابه قاح: اشهوا أحما فسخد العقو، ومل يكن  ضصر الطرف ا  ر  هلل 

 ينفسخ  ينفسخ.هل  وال ال  ينفسخ وال ما 

اها كان ال يش ط عل ه من باب أو، أحمه ال يش ط رلاه، لص جئد قلد: يا 
فالن، أحما فسخد العقو، قاح: ال، أحما ال أرلل، ليي بشرط  أنن يرلل أن،  قا 

 حٌق ثابٌد ل .

"، هطِ خَ وسَ  رِ آلخَ ا  ِ بَ يْ ول  ما غَ  يُ سْ فَ الْ  يارُ خِ له الْ  نْ مَ ولِ وهلقا قاح املوُنف: "
صز ل  أنن تفسخ اها كان ل   يار شرط ولص م  غي ة ا  ر، ما  ص مصجص  أ
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يف ال لو افسخ العقو من حق  ق ين مضة املو ، أو آخط ا  ر ليي رالياا 
 ف ن حق  أنن تفسخ.

تعا، ا، مسألة طصح فيها وهكر هلا فروعاا، و ة    احم قين املوُنف 
ة،  يار الشرط ملن  يعا بع   الناقمسألة املل  مو  اخليارين:  يار اجمللي و 

قلد ل: اش ط اخليار مخسة أيام وبعو يصمني ماتد الناقة عنوك، ت لف علل 
ملك  وال علل ملكة أحما  علل مل  املش ل، فامل ي  يف مو  اخليارين ملٌ  

 لل ش ل.

لل  ي    ال"، املل  للل ن و يرِ تَ شْ لَّمُ  نِ يْ الخيارَ  ةُ دى مُ   ُ َّْ مِ والْ قاح املوُنف: "
لل  ي  وليي للل ن، ا ن آيقكر املؤلف أحكام امل ي  واعكسها واجعين أحكام 

 الل ن لل احل .

الل ن،  " يعا: مل  امل ي  وليي مل يرِ تَ شْ لَّمُ  نِ يْ الخيارَ  ةُ دى مُ   ُ َّْ مِ الْ قاح: "
رط و يار "  يار الشيرِ تَ شْ لَّمُ  نِ يْ الخيارَ  ةُ دى مُ   ُ َّْ مِ الْ مل  الل ن لل احل ، "

 لي.اجمل

 وبنالا علل  قا لص تلف تلف علل ل ان املش ل، ولص حوين فيه اال ف ا اهللكم 

 اؤه املنفوين "، ااؤه املنفوين، ما اهبُ سْ وََ  َُ صِ فَ نَْ مُ ه الْ ماؤُ وله نَ قاح املوُنف: "

 النما  ن عان أيها اُخ ة الكراف:
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 .الن ال امل وين 

 .والن ال املنفوين 

: ا اال م وين واال منفوين، اش يد حماقة قلدحم وصر مسألة فيه ص رة المسعل 
واهلل ل  يار الشرط عشر  أيام، أشاور وأحممثر وأتأمين يف اأمر، أ قت الناقة 
عنوك ولع ها يف املرعل  رت تأكلها وتشرهبا، وما شال اهلل  ند، وولوت ولو 
خبالح  قه اأيام اخل سة كاحمد حامين  ة، اش يد حماقة حامين، أصز وال ال  

 صز تش ل حامين واش ي ها.أ

لد: أريو ق -أحمد عنوك  يار عشر  أيام-ولوت ولو و ند   يف اليصم ال اآ  
أنن أفسخ العقو وفسخد العقو، تر  له الناقة م  الصلو وال ال  تر  الناقة، املوُنف 

ملنفوين "، فالن ال اهبُ سْ وََ  َُ صِ فَ نَْ مُ ه الْ ماؤُ نَ " أل: لل ش ل، "ولهيقصح: "
ل، تأ ق  قه أ قت ما شال اهلل حماقة   ي  جماحماا ور ت له الناقة لل ش  

 اأآاآية.

ين ال لل احل  الن ال امل و فالن ال املنفوين لل ش ل، وعلم منه مفهصم املخالفة أن، 
وال املش ل، ت ٌ  لء ين فإنن مت العقو فالن ال لل ش ل، وانن ر ه ر  معه الن ال 

م د الناقة كاحمد  ييلة و ارت وينة، تقط  الل امل وين، الن ال امل وين ملا  ن
ه ماؤُ له نَ و الياحلو  قا وتأ قه وال تر  ا بس نها  تر  ا بس نها،  قا معىن قصله: "

 ".َُ صِ فَ نَْ مُ الْ 
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تولهلل  ع و أو شةل من آ اي ال هاحلم الد -علل آ يين امللاح-" لص كان هبُ سْ وََ "
ربة، جتربه يف نن تويو به لل هللويو اال الكلب، فاش ي ه بشرط اخليار وأر ت أ

الويو كيف ولعه يف الويو يويو متام؛ أحم  اش طد اخليار ح  جترب، 
فهرب ه يف الويو فأحضر ل   يو،  قا الويو ل  و ال لل احل   لل ش ل،  قا 

العني امساكاا  "، وأما الن ال امل وين فإحمه ي   هبُ سْ وََ  َُ صِ فَ نَْ مُ ه الْ ماؤُ وله نَ معىن "
 أو ر اا.

ا، مسألة  ين معىن كصن امل ي  مو  اخليارين  -أيها ا  ص  الكرام-حمأش ا ن 
لل ش ل أن، له اهللق أنن ي ورف فيه وال ليي كقل   آي ني املؤلف  قه املسألة، 
يعا ا ن تقصح: واهلل الناقة مل  ل أريو أبيعها، كيف ت يعها وما زاح لل احل  حٌق 

 أنن يفسخ العقو.

، فاخليار ثابٌد لل احل  وثابد   صر  املسألة  يف  يار مش ط من الطرفني ملالا
لل ش ل، حمعم املل  احم قين لل ش ل لكن ال احل  ما زاح له حٌق يف فسخ العقو 
واآ  ا  امل ي ،  ين أصز تق ب ت يعه  قاح ل : ال آي ني املؤلف  قه املسألة 

 و ة ال ورف.

امة يو ين  ية ال ورف  نا تس ية عوال ورف حمصعان القل هكره املوُنف يعا تس
فيها ال ورف واالآ ع اح، فاملونف أطلق علل االآ ع اح أحمه تورف، وانن كان 
الفقهال كلي من اأحيان ال يس صن االآ ع اح تورفاا، ال، ال ورف يطلقصحمه علل 

 العقص ، يعا يقصلصن: جاحلي ال ورف، يعا ملالا بي ، شرال، اجار .
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ر هنا التصر     وأراد به الص رتين: لكنه َذ

 ال ورف بال ي  والشرال ال ورف اهللك ة. -

 وال ورف باالآ ع اح. -

 فما حكم التصر  الحكمي  

 نِ يى عَ مُ ه الْ ضِ  َ وعِ  بياِ مَ هما في الْ دِ أحَ   ُ ر  صَ تَ  ح  صِ وال يَ  فُ رُ حْ ويَ قاح املوُنف: "
 ".رِ اآلخَ  نِ إذْ  فيها بغيرِ 

" فيها نِ يى عَ مُ ه الْ ضِ  َ وعِ  بياِ مَ هما في الْ دِ أحَ   ُ ر  صَ تَ  ح  صِ وال يَ  فُ رُ حْ ويَ  نا قاح: "
  ُ ر  صَ تَ  ح  صِ وال يَ  فُ رُ حْ ويَ "، قاح: "رِ اآلخَ  نِ إذْ  بغيرِ أل: يف مو  اخليارين، "

ٌو ال " املعني وال يف عصله املعني، وكل ة امل ي  املعني  قا قيبياِ مَ هما في الْ دِ أحَ 
ما هكروه ملين: اليا  واملن هل ما هكروه بين ح   بُوَّ منه وانن كان أكلر اأ  اب

 تعا، قيو يف  الشر  و ص قيٌو مهم. يف ا قناي، لكن ال هصش 

 بياِ مَ ي الْ هما فدِ أحَ   ُ ر  صَ تَ  ح  صِ وال يَ  فُ رُ حْ ويَ أوح شةل حموصر املسألة قاح: "
ض  معني، آ ق ص "، ا ن وق  العقو علل عرِ اآلخَ  نِ إذْ  فيها بغيرِ  نِ يى عَ مُ ه الْ ضِ  َ وعِ 

معنا أن، العصض: قو يكصن معيناا، وقو يكصن الوين يف القمة، فإنن وق  العقو علل 
م ي   معني ، قاح: بع    قه السيار ، فهقا م يٌ  معني، وأ قت السيار ،  ين 

 أصز أنن ت ورف فيها وال ال بشرط  يار 
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اخليار  اش طدط عاا املسألة ا ن يف عنوحما  يار شرط أو ح   يار اجمللي، 
لنفس  عشر  أيام، وأحمد اش يد  قه السيار   ين ل  حٌق يف أنن ت ي   قه 
السيار   الح مو  اخليار  قاح ل : ال، ما حكم لص بع ها  قاح ل : اهللكم 

 ".ح  صِ وال يَ "، واهللكم الصلعة "فُ رُ حْ يَ ال كليفة "

" نِ يى عَ مُ ه الْ ضِ  َ وال في عِ  اِ بيمَ هما في الْ دِ أحَ   ُ ر  صَ تَ  ح  صِ وال يَ  فُ رُ حْ ويَ قاح: "
ن أو "، ما  صر  الل ن غي املعني الويرِ اآلخَ  نِ إذْ  "بغيرِ  فيها يف مو  اخليارين

امل ي  غي املعني الوين  لص قاح: بع   عشر      من ال  ر وقاح: ق لد، انن 
 آل د له  قه ا    العشر   ار حك ها حكم امل ي  املعني.

 ي اهن  ضها فإ ا  يٌن يف همة ال احل ، أكن أنن ي ورف فيه باها مل تسلم له مل يق
ا  ر وال ما أكن  كيف ي ورف فيه   رت ا ن أجو لعوم تقييو امل صن باملعني 

 ُنم الغالب أنم الدين في الذم  ال يصح التصر  فيه قبَ قبضهله أيضاا وجه؛ 
 لقمة.يف ا ، وانن كان يف بعض الوصر يوهلل ال ورف يف الوينفي ال مَّ 

يعا يوهلل ملالا اهللصالة عليه، كقل  يوهلل بيعه ملن  ص عليه مبا ال أرل بينه ا 
ن ومَ تعا،: " ربا النسيئة ك ا هكرحما يف الورو املالة يف قصح املوُنف 

 ".يو ً سبه نَ  باعُ ال يُ  ه مانِ مَ عن  َ  تاضَ واعْ   ٍ ِسيوَ ا بنَ يًّ  ِ بَ رِ  باعَ 

قيو  نا الل ن  سألة أكلر، لكن ال هصش علل كين حاح اهاا لعلة أحقق امل
واملل ن كال ا قيو ا باملعني أو الوين اها تسل ه، يعا يف حكم املعني الوين اها 
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ق ضه، يعا لص باي عشر      من ال  ر فأ قت عشر      من ال  ر فهة يف 
 حكم املعني، ال أصز أنن ت ورف فيها اال بإهن ال احل .

 فيها بغيرِ  نِ يى عَ مُ ه الْ ضِ  َ وعِ  بياِ مَ هما في الْ دِ أحَ   ُ ر  صَ تَ  ح  صِ يَ  وال فُ رُ حْ ويَ قاح: "
"، ال ورف يف امل ي  من ق ين املش ل، وال ورف يف العصض من ق ين رِ اآلخَ  نِ إذْ 

 ال احل ، ولنوصر املسأل ني كين واحو  حموصر هلا مبلاح:

حلة لاير وتسلم  قه املا صر  املسألة ا تية: اش يد  قا ااصاح هبقا الك اب، أو هب -
كين واحو  من امل  ايعني العصض، أحمد أ قت ااصاح وأعطيد لل احل  املاحلة لاير، 
جئد بعو هل  وأر ت أنن ت ي  ااصاح، ط عاا ا ن ال ي   قا وق  خبيار شرط ملو  
عشر  أيام، جئد وبعد ااصاح  الح مو  اخليار، ما اهللكم  ال يوهلل ال ي ، 

 اأمر بالنس ة لل ش ل. وحيرم علي   قا،  قا

بالنس ة لل احل  اها كان الل ن معيناا فال يوهلل له،  قه املاحلة لاير ما  ام وقعد؛ أن، 
آيأش معنا أن، الورا م والوحماحمي علل املق ب ت عني بال عيني، أو قاح ملالا هبقا 
الك اب، فكان الك اب وناا، فهين له أنن ي ي   قا الك اب يف مو   يار الشرط 
وال ليي له هل   ليي له هل ،  قه  صر  ال ورف يف امل ي  وال ورف يف عصله 

 " أل: يف مو  اخليار.فيهااملعني، "

تعا، يف شر  ]املن هل[  ، وال هصش مفه مها الدين: مفه ف المعين
قيو املل ن فلم ي"ويحرف تصرفهما ما خيارهما في  مٍن معيٍن ومثمن"، يقصح: 

مٍن "ويحرف تصرفهما في مدة الخيارين في  ]ا قناي[ فقاح: بكصحمه معيناا، وأما 
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ان الخيار لهما  ان في الذم   م صار إل  البائا، وفي مثمٍن س ا هَ  معيٍن أوَ 
ولكن ال هصش قيو املل ن كقل  بنفي القيو و ص أو ُحدهما أو لغيرهما"، 

 ل.ملش   ا ٌر جوًّا حييت قاح: يف مل ن  معني أو غي معني     ار ا، ا

علل كين حاح  قه ك ال مراجعة ك ا قلد لكم، ولكن ا ن بقة اشكاح يف 
ال ورف يف الوين، وانن كان ال ورف يف الوين أصز يف بعض الوصر يوهلل فيها 

 ال ورف يف الوين.

 ".بياِ مَ الْ   ِ بَ  رِ تَ  بغيرِ : "قاح 

ن بإهن ال احل  ص اهاا عنوحما تورف املش ل يف امل ي  يف مو   يار الشرط اما أنن يك
أو ب ي اهحمه، فإنن كان بإهن ال احل  فاهلل و هلل  هلل ال ورف، وانن كان ب ي اهن 

 ال احل  مل يوهلل ال ورف.

من وجه    ر: ينقسم ا، تورف  حك ة و ص ال ي  والشرال، وتورٌف 
االستعمال التصر  بباالآ ع اح، ال ورف اهللك ة ال ي  والشرال عرفنا حك ه، 

 عَّ  ن عين:

  ع اٌح أجين جتربة امل ي .اآ 

 .واآ ع اٌح أجين االحم فاي 
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ا  فإنن كان االآ ع اح أجين االحم فاي ف ا حك ه  حيرم، ال حمقصح ال يوهلل وااَّ
كب ، تقصح:  قا ر ُنم هذا االستعمال ال ي ص  بالصح  وعدمهاحمقصح حيرم؛ 

 السيار  تقصح: ركصب   يهلل وال غي   يهلل، ال يُقاح  قا لكن يُقاح من جهة
صح  الالقل يص ف بالو ة وعومها  ص ال ورف اهللك ة القابين، يقصلصن: 

،  قا ليي ها وجهني، لكن حمقصح: حيرم م افْ  ذي ال جهين الشرعي  منهما
 االحم فاي بامل ي  يف مو   يار الشرط.

اهاا االآ ع اح علل وجه االحم فاي ال أصز، االآ ع اح علل وجه ال هربة مش ل 
 يسصقها ليهرب قيا  ا كيف ولعها، فصجو ا مناآ ة أو غي السيار  يريو أرب

 مناآ ة فله أنن أرب.

ة امل ي  فإن،  قا "، فأما انن تورف ل هرببياِ مَ الْ   ِ بَ  رِ تَ  بغيرِ وهلقا قاح املوُنف: "
 جاحلٌي وال يسقط به  ياره.

يار خل"، اال اها أع ق املش ل امل ي  يف مو  ايرِ تَ شْ مُ الْ  َُ تْ إال عِ : "قاح 
الشريعة ت شصف ، و ُنم مبن  العتَ عَّ  السراي  والنف ذحمفق الع ق و هلل؛ قالصا: 

ا، ع ق الع يو ال ك ا يمثن ااا لصن أن، الشريعة جالت بالرل؛ أنن تس عصن 
[ يقصلصن: ا آالم أتل بالرل، و قا القل يقصح  قا 52:31ا ن بعض النَّاو ]

 وال يعرف ما يقصح. ال يعرف ا آالم، وال يعرف ال اريخ،

ا جال بالع ق،  بين ا آالم ي شصف ا، ع ق الع يو، وما جال ا آالم بالرل وااَّ
أآ اب الرل كلي  جوًّا كاحمد مصجص   من ااا لية فأبطلها ا آالم وما أبقل اال 
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ا، وأوجو أآ اباا كلي ا للع ق، الكفارات أكلر ا فيها ع ق رق ة، وكقل   آ  اا واحوا
 ع ق علل السراية والنفصه.م ىن ال

وهلقا لص جال واحو عنوه ع و قاح: أع قد حموف ، يع ق الع و كله، ولص كان 
الع و شركةا بني شخوني أحو ا أل  النوف واللان أل  النوف، فالشخص 
أع ق النوف القل ألكه و ص غا مصآر، ع ق الع و كله وليم القل أع ق النوف 

ريعة لشريكه، ف  ىن الع ق علل السراية والنفصه والش أنن يوف  قي ة النوف ا  ر
 ت شصف ا، ع ق الع يو، و قه فهم قصاعو اأبصاب مهم.

فهم قصاعو اأبصاب ومقوو الشريعة يف كين باب، مو ملالا باب الع ق الشريعة 
ت شصف فيه ا، الع ق، مو يف باب اهللوو  الشريعة ت شصف ا،  رل اهللوو  

هللوو  علل ا آقاط، و قا أيضاا من اأبصاب الد يشصش فيها واآقاطها، ف  ىن ا
بعض النَّاو أبصاب اهللوو ، حمقصح: الشريعة ال ت شصف ا، اقامة اهللوو  بين ا، 
اآقاطها بالش هات أ ىن ش هة، لكن اها قام اهللو اها وجو اهللو بشروطه املع م  

 ُي ك.يُقام، لكن اها وجو أ ىن  لين يف الشروط ولص ش هة حمقصح: 

فيل د  ،التش   إل  حفظ النسبيف باب النسب ملالا القاعو  الشرعية:  
النسب بالش هة، اهللو يسقط بالش هة والنسب يل د بالش هة، فنأش ا، الع ق 
 حمقصح: ال الع ق؛ أن، الشريعة ت شصف اليه، فله آرايٌة وحمفصٌه فيع ق الع و ويوهلل

 ال ورف حينئق .
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 كم ال ورف الصلعة أحمه ال يوهلل، وحك ه ال كليفة قا حكم ال ورف، عرفنا ح
ا "،  قيرِ تَ شْ مُ الْ  َُ تْ إال عِ تعا،: " أحمه حيرم، وباملناآ ة قصح املوُنف 

م، اآ لنالٌ يف اهللكم الصلعة ال يف اهللكم ال كليفة، واال فاهللكم ال كليفة أحمه حير 
 يعا ع ق املش ل حيرم لكنه ينفق، ينفق لكن م  اهللرمة.

 -رامأيها ا  ص  الك-"، أما لص أهن فال بأو، حمأش ا ن رِ اآلخَ  نِ إذْ  غيرِ بقاح: "
ا، أثر  قا ال ورف علل اخليار، حنن عرفنا حك ه ال كليفة وحك ه الصلعة، 
يأش ا ن ال ورف  قا لص أن، املش ل باي، أليي بيعه  ليالا علل رلاه بالسلعة 

ا تريو  يار، أحمد اش طد  يار واآقاط  ياره  ملا بع ها أحمد معنا ا أحمد م
عشر  أيام وجئد بع ها يف اليصم اخلامي، اهاا أحمد أآقطد  يارك، أآقط  ياره 

 لكن ي قل  يار ا  ر.

رف املش ل فسٌخ "، توهيارِ لخِ  يه سْ ي فَ رِ تَ شْ مُ الْ   ُ ر  صَ وتَ فلهقا قاح املوُنف: "
ملكه، كأحمه تورف   ارل خلياره، تورف املش ل يف امل ي  ال يف الل ن؛ أن، الل ن

فضصل ال يوهلل وال ينفق وال ي تب عليه حكم، لكن تورف املش ل يف امل ي ؛ 
 أحمه يف ملكه وال ما  ص يف ملكه 

حمعم، يف ملكه، لكن منعناه من ال ورف، فإها تورف  ح هل  علل  ال  ا :
  ُ ر  صَ تَ و أحمه أرا  اآقاط اخليار، ورلة بإآقاط اخليار فيسقط  ياره؛ وهلقا قاح: "

، وتورف "، وليي فسخاا للخيار مطلقاا ي قل  يار ال احل هيارِ لخِ  يه سْ ي فَ رِ تَ شْ مُ الْ 
 ال احل  يف الل ن حمفي حكم تورف املش ل يف السلعة حمفي الشةل.
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فلهقا حمقصح حمفي اهللكم اها تورف ال احل  يف الل ن املعني فهص فسٌخ خلياره، وأما 
:  ين تورف املش ل يف الل ن ال أثر له، يوهلل  وتورف ال احل  يف امل ي  أوالا

تورف ال احل  يف امل ي   ال يوهلل؛ أحمه ي ورف في ا ليي ملكاا له،  قا احم قين، 
قلنا املل  مو  اخليار ملن  لل ش ل، فال ينفق وال يوهلل وليي فسخاا أيضاا 

 للخيار.

تعا، ا، م طالت  قا اخليار و ص  يار الشرط ي طين    احم قين املوُنف 
بلالثة أمصر، آ ق معنا منها واحٌو باملفهصم و  ر باملنطصل واللاليت آيقكره 

 املوُنف  نا، ما القل آ ق من م طالت  يار الشرط  

اهاا من م طالت  يار الشرط أنن يفعين املش ل فعالا يوح علل رلاه بامل ي  -1
 ملين ال ورف فيه،  قا واحو.

ا لل رلاه به، فال  يار له اال اهولص باآ ع اله فإن، اآ ع اله له يوح ع-2
 اآ ع له من أجين ال هربة فهقا ال يسقط اخليار.

 إًذا عندنا:

 يسقط اخليار بال ورف يف امل ي . -

ملو  "، اها متد  قه اعَّ م ً مَ  ةً دى مُ اللان: يسقط اخليار ب  ام املو ، قاح: " -
 آقط اخليار.
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 ".هرُ ياخِ  ََ طَ منهما بَ  ن ماتَ ومَ اللاليت هكره املوُنف  نا يف قصله: " -

: مصت أحو امل عاقوين فيسقط  يار امليد، الثال  من مبطالت خيار الشرط 
وال ين قين اخليار ا، ورث ه؛ أحمه أمر شخوة، يعا رغ ة شخوية ليي حقاا مالياا 
ا  ص أمر ي علق بالرغ ة الشخوية أعه  ه ال ضاعة وال ما  فين قين ا، الصرثة، وااَّ

 اعة.أعه  ه ال ض

اهاا اها مات م،ن شرط اخليار آقط  ياره، وي قل  يار ا  ر، يعا ممكن ا  ر 
 ممكن ين يعها من الصرثة لكن الصرثة ال أكن أنن ير و ا ا، ال احل  ويأ قون الل ن.

حمن قين ا ن ا، النصي اللاليت من أحمصاي اخليار، ما  ص النصي اللاليت من أحمصاي اخليار  
 ه مسأل ان: ص  يار ال نب، وفي

  ما لابط ال نب القل يل د فيه اخليار  المسعل  اُول :
اش يد ك اب من مك  ة ملالا ]امل ا[ البن قوامة بكم ي يعصحمه ملالا 
بلالواحلة وعشرين، اش ي ه بلالواحلة ومخسني،    رجد من املك  ة 
وه  د ا، مك  ة أ رم فصجوته عنو املك  ة اأ رم بلالواحلة تسعة 

بعني لاير، قلد: احمَّا هلل واحمَّا اليه راجعصن، غ ند، غ ند وال ال  غ ند، وأر 
  قا لاير، لاير تقور  طر يف، فهين  قا غنب مل د للخيار  ال.

  ُ رُ خْ ا يَ نً بَْ غَ  بياِ مَ في الْ  نَ بِ )الثالُ (: إذا غُ وهلقا قاح املوُنف يف لابط ال نب: " 
 ". عن العادةِ 
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ا يل د اخليار يف لاير   ال نب القل خيرل عن العا  ، أما غنب لاير من ثالواحلةاهاا ااَّ
 قا ليي غ ناا  ارجاا عن العا  ، بين  قا أمٌر عا ل مع اٌ  أن، ال هار ت فاوت 
ا يل د يف املقوار الكلي،  قا  أآعار م واحو أغلل بشصل واحو أر ص، ااَّ

ملوُنف الحظ أن، الابطه من جهة القور، أما الوصر الد يل د فيها اخليار، و 
 .ما تكلم يف ال نب عن  يار ال نب لل احل  ا  واراا 

أن، ال اعة عا  ا يكصن عنو م حقل، قينَّ أنن يُ نب، لكن  ولعله واهلل أعلم 
ال الب أن، ال نب يق  علل املش ل أما ال احل  غال اا باحل  عنوه حقل وعنوه اح اف 

  احل .يكصن علل املش ل وليي علل اليف ال هار ، أما املش ل فال نب غال اا 

وهلقا هكر اها غنب يف امل ي ، ومل يقصح: اها غنب يف الل ن م  أن،  يار ال نب قو 
يها يل د لل احل  يف  صر   مل يقكر ا املوُنف و ة  صر  تلقة الرك ان،  قه يل د ف

اعة، لكن ض يار ال نب لل احل ؛ أحمه يُ نب يف الل ن فُيعطل له وٌن أقين من ون ال 
 ما هكر ا املوُنف فال حمقكر ا.

ما  ة  صر ث صت  يار ال نب لل ش ل  أن، املوُنف ما ي كلم عن ال احل  ي كلم 
 عن املش ل، هكر  صرتني ما  ا  

 ل  "، ما  ص النهش  الن  َِ سِ رْ ، والمستََ شِ الناجِ  بزيادةِ " -
م السكصن هكر بعضه عن النهش، قيين بف هلل اايم وقيين بسكص ا منش وم،ش

 وهكر بعضهم الف هلل، وقينَّ م،ن هكر الل  ني في ا وقفد عليه واهلل أعلم.
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ما  ص النهش وما  ص الناجش  الناجش  قا: أحمد تنيح آيارت  ملالا يف حرال 
السيارات، تنيح آيارت  لل يا  العلا، فيأش واحو آصال كان ب صاطؤ  مع  أو 

ألف،  عر السيار  أحمد حميل ها يف اهللرال بعشرين ومة من عنوه، ويأش وييو  يف آ
فهص يقصح: واحو وعشرين ألف   او ح  يشعين امليا  وييو  رغ ة النَّاو يف 
 قه السلعة، كين ما زو  واحو  قا زو  عليه، والنَّاو يرون  قا الرجين، قو يكصن 

وفيها ما   قا الرجين له  م  ملالا يف السيارات، يقصلصن: أكيو ما زا  يف ونها اال
 يس  ق  قه الييا  .

فهال واحو مسكني كين ما ر ه ييو ، قاح: ال، أحما أل ق ا أكيو أن، فيها آر، 
فاش ا ا بواح ما يش يها  ة قي  ها ملالا مخسة وعشرين ألف اش ا ا بأربعني 
ألف، ال بس ب شةل اال بس ب  قه الييا   الد كاحمد من الناجش، م،ن  ص 

 .  زيد في سعرها وه  ال يريد شرا هاه  الذي يالناجش  

فاش ي ها بأربعني ألف مسكني ورجعد لل يد، قالصا ل : ما شال اهلل، مموك 
السيار  بكم  قلد:  قه بأربعني ألف، قالصا: غ ند غنب عمثيم،  قه ما تس ا ين 
ا اش ي ها بأربعني أن رأيد فالن زو   اال مخسة وعشرين ألف، قلد: واهلل أحما ااَّ

 ، تسعة وثالثني فقلد أ ق ا بأربعني.ا

ا يريو رف  آعر ا،   ف  ني بعو هل  أن،  قا القل زا  يف آعر ا ال يريو شرال ا ااَّ
يل د اخليار لل ش ل، حمقصح: من حق  تق ب ا، ال احل  وتر  له السيار ، وتأ ق 

 الل ن،  قه  صر  من  صر  يار ال نب.



1671 
 

الذي جما  ه : المسترسَم،ن  ص املس آين   "،َِ سِ رْ المستََ الوصر  اللاحمية: " -
 :وصفين

 أهين قي ة السلعة.ال ص  اُول : 

 ال حيسن امل اكسة. ال ص  الثاني : 

ال يعرف اأآعار، ليي  ص من أ ين ال لو مسكني جال ملالا شخص ا، املوينة 
و ص من  ارل املوينة علل آ يين امللاح زاحلر أو شةل من  قا الق يين، و ص رجيٌن 

من أ ين ال هار ، ما حيسن ال هار  وال ال ي  وال الشرال، ورمبا جال من بلو  ليي 
آعار م أكن أ -علل آ يين امللاح-اأآعار فيها مرتفعة، يعا بعض ال لوان 
 عشر  ألعاف اأآعار الد حم  اي  هبا  نا.

فهقا جال من املطار، و ين ا، املوينة  لل يف اهللرم وه ب ثين ال  صر، فر ه 
احل  يُرم عليه أثر السفر، قاح: بكم  قا  قاح:  قا متر العهص  ملالا القل ور  ال 

فيه اهللوييت، بكم  قاح:  قا الكيلص أعطي  اياه خب س احلة لاير وال يه   ت شر، 
 قه خب س احلة، قاح: ما شال اهلل، مخس احلة يعا بالنس ة ل سعي  ال لو الد جال 

وور  فيه اهللوييت، قاح: أل قه ولص بألف، منها و ص أوح مر  يرم متر العهص ، 
وأ قه خب س احلة، فل ا رج  علم أحمه ُغنب، يل د له  يار ال نب وال ال  يل د له 

  يار ال نب.

 اهاا م،ن  ص املس آين القل يل د له اخليار   ص م،ن اج    فيه و فان:
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 أنن يكصن ال يعرف اأآعار،  ش من بلو ال ص  اُول :
 رف اأآعار.غريب مسكني ما يع

 ال حيسن امل اكسة، أما شخٌص حيسن اُمر الثاني :
  ي يف ال هار ، لكن مس عهين قاح: اعطينا  -وما شال اهلل-امل اكسة 

بأل آعر مس عهلني حمريو حمل ق الطيار  وال حمريو كقا، فلم أاكي م  
أحمه حيسن امل اكسة وعنوه  م  يف ال هار  ومل أاكي، فإحمه ال يل د له 

 ال نب،  قا ما ي علق خبيار ال نب. يار 

 ا، النصي الراب  و ص  يار ال وليي. احم قين املوُنف 

ل وليي ا ما الفرق بين التدليس والعيب "، (التدليسِ  : )خيارُ الراباُ فقاح: "
والعيب آيأش الفرل بينه ا بعو قليين، لكن ال وليي آنقكر معناه   حم ينه اها 

أنم  أْن يْدف السَّع  في ص رٍة تزيد في  منها ما :التدليسهكرحما  يار العيب، 
، يعا يمثهر السلعة علل أحسن من حال ها اهللقيقية، ملين هذا أمر غير حْيْي

 ماها  

و "، تسصيو شعر ااارية جال واحو يريال اري ِ  رِ عْ شَ  س يدِ َتَ قاح املوُنف: "
، ع ر ا زيش ل جارية أمة، فق ين ما ي يعها آص  شعر ا  ة شعر ا أبيض عهص 

آ عني وقيين واحمني، فسص  شعر ا وجعلها تق ب عنو املش ين وكصافي  وكقا و  طصا 
[ 31:39:59يمثن ]هلا شعر ا، فمثهرت كأ ا عشرين آنة فاش ا ا املش ل 

عشرين، فيل د له اخليار وال ما يل د له اخليار  يل د له اخليار، السلعة رمبا ال 
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و  ي ة ولكنه أ هر ا يف أحسن من يكصن فيها عيب، رمبا تكصن آلي ة 
  صر ا.

"، ال هعيو لو الس ط، يقصلصن: الشعر قو يكصن آ ط ه عيدِ وتَ ملاح   ر: " -
يعا ملل ا يقصلصن ا ن مسشصر اآ شصار يوي حماعم، واجملعو عكسه،  قا ملاح 
ة ي  ر فإها كان ااارية جعو شعر ا ليييو يف ونها، اما أن، جتعيو الشعر يمثهر ااار 

 أ ا قصية، فُيغب فيها أ ا  وم وتساعو وكقا.

"،  قا يف هاضِ رْ عَ  ه عندَ   وإرسالِ حَ الرى  ما ِ  اِ مْ جَ وَ ملاح   ر علل ال وليي: " -
الرحل أو الووالب القل يوور وُيس فا  منه أحياحماا يف اهللرث وحنص هل ، في  ي 

وور و  ويرم الرحل تاملال اها جال املش ل يريو يشا و ا يف هلل املال  فعة واح
بسرعة، يقصح:  قه مم از ، فهقا أيضاا  صر  من  صر ال وليي؛ أن، املش ل يمثن 

 أن، عا  ا  قا، لكن  ة يف اهللقيقة ليسد كقل ، ومن هل  ال سرية.

ملاح   ر: م،ن يعطينا ملاح علل ال وليي، ملاح معا ر ملالا يف السيارات وال  -
كصن، السيار  بال صية ملالا ممكن، توفي العوا  قو ييف اأجهي  ا لك وحمية، رش 

ول  زيد ملالا يمثهر السيار  أ ا آلي ة يكصن فيها مشكلة،  قا ط عاا فيه عيب 
 لكن  ص ال وليي قو ال يكصن فيها عيب، قو تكصن آلي ة.

يض  ما   معينة يف الييد  ييت تمثهر السيار  أحسن من حاهلا، ملين: ي ي 
ة اخلا ة بالسيار ، تكصن السيار  ملالا حمصي كقا يض  عالمة أ رم، العالمة ال هاري
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يف آيارات تش ه بعضها بعضاا غي اخل ي ما يورك الفرل، أو يأش ملالا جصاح 
 حمصي.

ترون أحياحماا جصاح يقصح ل : خب سني لاير وال مباحلة لاير، ويض  عليه ماركة أيفصن  
وه  ل ااصاح ف هوه آلي اا ال جتوال أل عالمة جتارية تمثن أحمه أ لة،   تش

معي اا، ولكنه أ هره علل أحسن من حاله وأكلر من حاله،  فيض كيلص م ات 
يف السيارات توفي العوا ، حمعم قو يكصن  قا أيضاا من ال وليي، يض  ملالا 

 ال ضاعة الد يف أعلل يضعها تكصن أحسن ال ضاعة والد يف الوا ين وآط.

 يم َ قِ  ُْ ُ : )ِخياُر اْلَعْيِب( وه  ما نَْ الخامسُ : "لخيارالخامس من أن اع ا -
 ".     بياِ مَ الْ 

 يُقوو به العيب القل -أيها ا  ص  الكرام-ا ن  يار العيب،  يار العيب 
يكصن مصجص اا يف السلعة وال يعلم به املش ل، أحمد اش يد آلعة وفيها عيٌب ال 

  يل د تعل ه فهين يل د ل  اخليارتعل ه، اها اش يد السلعة وفيها عيٌب ال 
 هل ، لكن ليي يف كين عيب، ما لابط العيب املل د للخيار 

 ".بياِ مَ الْ  يم َ قِ  ُْ ُ وه  ما نَْ قاح: "

اهاا لابط العيب املل د للخيار  ص العيب القل تنقص به قي ة امل ي ، واال فقينَّ 
لوات، ر جمأنن تسلم السلعة من أ ىن عيب، يعا ملالا لص اش يد ك اب عش

فصجوت يف أحو الوف ات يف حرف ممسص  ما  ص مصجص   طأ ط اعة، ورقة 
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فيها عيٌب يسي،  ين  قا العيب ينقض قي ة امل ي  وال ما ينقص قي ة امل ي   ال 
 ينقض قي ة امل ي ، اهاا ليي ل  اخليار.

اش يد السيار  وجوت ا طارات ملالا منس ة شصل، تق ب تيو  ا عنو 
قا عيٌب لكنه عيٌب ال ينقص قي ة امل ي ، وعلل  قا فقي، ملين هكر املنشرل،  
 آ عة أمللة ما  ة   املوُنف 

 " َمرله اش يد حماقة ووجو ا مريضة، اش يد هضِ رَ َم ،"
 حيصان ووجوته مريض.

 " :أو   ٍ ضْ عُ  دِ ْْ فََ "، "همايادتِ أو زِ  نٍّ أو سِ   ٍ ضْ عُ  دِ ْْ وفََ اثنني
   فهقا طصعة ا    ، ما احم  هد لقط  ا  " اش ي ها وت ني أ ا مقنٍّ سِ 

صر  "، كقل  اها كان فيها أآنان مكسنٍّ أو سِ يع م عيب مل د للخيار، "
   " زيا   عضص أو زياهمايادتِ أو زِ أو مفقص   فإن،  قا يل د اخليار، "

.  آن،  ار عنو ا مشكلة يف اأآنان، أو زيا   عضص ا    آا آة ملالا

 " ِنَ وز َِ فاجر  لعياه باهلل اش م ع و ف  ني أحمه ع و"، واا الرقي
 " اش م ع و ت ني أحمه حرامة يسرل.ِتهقَ رِ وسَ يعا زان، "

 "اش م الع و ت ني أن،  قا الع و معروف ما يق ب وإباِقه ،"
عنو آيو اال ويهرب منه، ويقعوون يوورون عليه ح  أسكصحمه   ين قين 

 د له اخليار.ي ا بال، فإحمه يل ا، اللان، فاك شف أن،  قا الع و ع ٌو كل
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 " ََقه وال ة، ما أثر  يار العيب  ما راوِ ِله في الفِ  ْ وب  ،"
أثر وجص  العيب يف السلعة املش ا   اأ ين: هكره املوُنف يف قصله عنوحما 

، اها كان اُصَ: أْن يمكن أْن ترد السَّع أ يٌن وعنوحما اآ لنال، 
ا اهللكم  اما أنن يعلم املش ل با مكان ر  السلعة فهقا  ص اأ ين، ف 

 بالعيب ق ين العقو، أو ال يعلم به اال بعو العقو.

فإنن علم به ق ين العقو ما اهللكم  ليي له  يار،  ص اش م السيار  ويعرف أ ا  
عطالحمة، فهص يعلم بالعيب ق ين العقو ال  يار له، ولكن اها علم به بعو العقو 

 فله  يار.

" يعا: بعدُ "، "بعدُ  بَ يْ ي العَ رِ تَ شْ مُ الْ  مَ َِّ ف ذا عَ صله: "وهكر املوُنف  قا يف ق 
 بعو العقو، أما لص علم به ق ين فال  يار له، له  ياٌر بني أمرين ما  ا 

 ".هْرشِ ه بعَ كَ سَ مْ أَ " -

 ".نَ مَ الثى  ذَ خَ وأَ  هَ دى ، أو رَ بِ يْ عَ والْ   ِ حى الصِّ  يم ِ قِ  ما بينَ  رُ سْ وه  قِ أو " -

 ابتان في خيار العيب خاصً  هما:إًذا الخياران الث

 ا مساك م  اآ  ا  اأرش. -

 والر  م  اآ  ا  الل ن. -
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ال ضاعة وجو فيها عيٌب ينقص الل ن، ينقص امل ي ، حمقصح: من حق  أنن تر  
،  قا والهلل ال اشكاح فيه.   قه السلعة لل احل  وتس   الل ن كامالا

شك ان    قه فيها مشكلة يف ملالا الاخليار اللان: تقصح: ال،   يهلل أن، السيار  
، وال مشكلة يف املراو ، وال مشكلة يف كقا وكقا يف الفرامين، تقصح: أحما  ملالا
أمس  السيار  ملا أالقة مللها، ولكا أطلب من  أيها ال احل ، أنن تر  ل أرش 

 العيب، كيف حنسب أرش العيب  كسب أرش العيب بالنس ة املئصية.

لسيار  حمعرلها علل ال هار، وحمقصح:  قه السيار  هبقا العيب  حمقصح: تعاح،  قه ا
كم قي  ها  قالصا: قي  ها هبقا العيب تسعني ألف، لص مل يكن العيب مصجص اا 

 قي  ها كم  قالصا: قي  ها ماحلة ألف.

اهاا اأرش  ص عشر  باملاحلة من الل ن وليي عشر   الف؛ أن، ممكن ال هار 
 و اح نا اش ا ا مباحلة وعشرين ألف، فنقصح: يرج يقصلصن: قي  ها ماحلة ألف، 

بكم  باثنا عشر ألف عشر  باملاحلة؛ أن، قي  ها عنو ال هار ماحلة ألف و اح نا 
 اش ا ا مباحلة وعشرين رالة  ص هبقا.

أو غنب بس ب االآ عهاح ليسد مسأل نا، فهنا اها اش ا ا مباحلة وعشرين ألف 
رل   ها م  وجص  العيب تسعني ألف،  ار الفوقي  ها عنو ال هار ماحلة ألف، وقي

بني قي  ها   ي ة وقي  ها معي ة كم بالنس ة املئصية  عشر  يف املاحلة، حمقصح: 
ش ا ا ، آصال لص ااُرو ه  عشرة بالمائ  من الثمن الذي بيعت فيه السيارة

 ب سعني ألف له حق أحمه يرج  ب سعة  الف.
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ف له رج  باثنا عشر، لص اش ا ا مباحلة أللص اش ا ا مباحلة وعشرين ألف له حق ي
ي رِ تَ شْ مُ الْ  مَ َِّ إذا عَ حق أنن يرج  بعشر   الف،  قا معىن قصح املوُنف يف قصله: "

" يعا: بعو العقو، اما أنن أسكه بأرشه، أس  امل ي  ويأ ق أرشه، بعدُ  بَ يْ العَ 
 ".هْرشِ ه بعَ كَ سَ مْ أَ "

نس ها ا، "، فبِ يْ عَ والْ   ِ حى الصِّ  يم ِ قِ  ما بينَ  رُ سْ وه  قِ قاح: " ما ه  اُرو 
القي ة القسط يعا النس ة الد بني قي ة الو ة وقي ة العيب وليي الل ن، ما 

متها عند قي: الْيم ، ما وقا عَّيه العْد: الثمنالفرل بني القي ة والل ن  
 .الت ار

احلة ألف، مممكن قي  ها عنو ال هار أحياحماا ملالا قطعة أرض قي  ها عنو ال هار 
ي يعها شخص مس عهين يريو م لغ م صرط، يريو ي عها اليصم، فلص عرلها بقي  ها 
لن تُ اي يف حمفي اليصم ف اعها خب سني ألف، قاح:  قه خب سني ألف القل يريو ا 
 خيق ا، فاش ا ا شخص خب سني ألف، قي  ها ماحلة ألف، وونها مخسني ألف.

 ن أقين ل يليمه  ف  الل ن وال القي ة  اللو ناك فرٌل بني الل ن والقي ة، املش  
من القي ة أو أكلر، امل لف للشةل اها كان امل لف قي ياا وليي مللياا، يليم امل لف 
ل احمه بقي  ه وال بل نه  بقي  ه، يعا أعطي  ملاح: لص أن، شخواا عارض 
، بضاعة، عرض بضاعة لل ي  وال  عليها آعر ا مسعر ا  قه ملالا خب س احلة لاير

والعها خب س احلة لاير، وشخص كان يف اثين فأتلف  قه ال ضاعة، أ ق ا 
ا أو آهصاا، يض نها وال ال  يض نها.  وكسر ا ملالا ع وا
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ا يض نها  كم يوف  لل احل  مخس احلة لاير  ال يض نها بالسعر املعرولة به وااَّ
هقا فبقي  ها، ممكن يكصن ال احل  مسصل  فيضات وي يعها بأقين من قي  ها، 

امل لف يليمه ل ا ا بالقي ة، أكن يوف  أكلر من مخس احلة لاير، وممكن يكصن 
 العكي ال احل  ي يعها بأكلر من قي  ها، فيكصن الض ان بأقين.

القي ة  ة قي  ها عنو ال هار ب ض النمثر عن امل لغ القل وق  عليه العقو، والل ن 
و أقين، السعر  ة ما تعرض  ص ما وق  عليه العقو، آصال كان أكلر من القي ة أ

به ال ضاعة واهلل أعلم، يعا ال ياي قلد له: بكم  قه  قاح ل :  قه خب س احلة 
 وال  عليها آعر ا مخس احلة.

  بعها ل  بأربع احلة وتسعني، وقي  ها يف اهللقيقة أربع احلة ومخسني،  قه ثالثة 
ص عليه  رل  ين حمأشيال آعر وقي ة وون، وانن كان ال فريق يعا السعر  قا ال أ
 اأ  اب أو ال، لكن  ع ه من بعض املشايخ واهلل أعلم.

ْعُخَذَها ِبِسْعِر ياَل بَْعَس َأْن » م يس ع لصن لفمثة السعر وور ت أيضاا يف اهللوييت: 
هذا ه  اُصَ في خيار العيب أنه مخيره بين اُمساك ما اُرو ، «يََْ ِمَها

 قه فقط  لص أمس  من  ون أرش ك ا ، وله  يار ثاليت وال والرد وأخذ الثمن
 ص يريو جياه اهلل  ي، قاح: أحما رالة بالعيب وما ل شةل، لكن املقوص  أحمه 
يل د له حق امساك باأرش، ويل د له حق الر ،  قان  ياران أما ا  ر فهص 

 من باب ال نازح.
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، اها ما ناالآ لنال اها مل أكن الر ، حنن حمقصح: له اهللق أنن ير ه أو يأ ق الل 
ََ  بياُ مَ الْ  َِّ َ وإْن تَ أكن ر  امل ي ، ملين: قاح املوُنف: "  نَ يى عَ تََ  العبدُ  أو أَعَت

 َُ ، تعقر الر  ملين ماها  ملين  قا اها قاعدة: إذا تعذر الرد تعين اُرو"، ْروُ ا
 تلف امل ي ، تريو تر ه أو تلف ما عا  يف امكاحمية للر .

" ََ ا   أع قه ما عا  يف امكان للر ، حر  قا ا ن  "، اش م ع وا العبدُ  أو أَعَت
كيف تر ه، في عني ل  أ ق اأرش وال أكن ل  الر ، ملاح: اش يد آيار  
و ار ل  فيها حا ث، بعو ما  ار اهللا ث تلفد السيار ،   لد ممكن تلفد 
تلفد متاماا أحياحماا أو اح قد، بعو ما اح قد قاح ل  أ  اب  أمي رأينا 

وكان فيها العيب الفالن، قاح: تشهوون علل  قا  قالصا: حمشهو علل السيار ، 
  قا.

فرف   عصم يف اثك ة يطلب حقه يف  يار العيب، قاح:  ق  قا الرما  رما ك، 
ا له حٌق يف مطال ة ال احل   رما  آيارت  يعطيا الل ن له حق  ال، ما أكن الر  وااَّ

 باأرش.

فيه  امل ي ، بين أكن ر  عني امل ي  لكن حوين  ناك مسألٌة أ رم ال ي لف فيها
 حمقٌص، ما  صر  هل   

"، ا ن هرِ سْ ََ   ه بدونِ بَ يْ عَ  مْ ََّ عْ   ما لم يََ رَ تََ وإْن اشْ هكر املؤلف  صرتني: قاح: "
حنن قلنا: ما مأكصله يف جصفه يوهلل بيعه وال ال  يوهلل بيعه،  قا القل مأكصله 
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ال يضة ويطل     اال بعو ما تفقييف جصفه كيف تعلم عي ه من    ه، ما تس طي
 ل  ال يض فاآو أو آليم، أو تف هلل ال طيخ أو الرمان أو حنص هل .

 " له حال ان:هرِ سْ ََ   ه بدونِ بَ يْ عَ  مْ ََّ عْ ما لم يََ فهنا "

  أنن يكصن له قي ٌة بعو الكسر.الحال  اُول : 

  أال يكصن له قي ٌة بعو الكسر.الحال  الثاني : 

ه رَ سَ فكَ  افٍ عنَ  وبََْيضِ  دٍ نْ هِ  ََ ْ زِ الكسر ف ك ه قاح: "ف ا كان له قي ٌة بعو 
"، فله  ياران كسره واك شف أن، بيض النعام  قا فاآو، له  ياران اه فاسدً دَ جَ ف َ 

 ما  ا 

 "، أنن أسكه ويأ ق أرشه.هْرشُ ه فَّه أَ كَ سَ مْ فعَ " -

 ر."، أو ير ه وير  معه أرش الكسهرِ سْ ََ   ْروَ أَ  دى ه رَ دى وإن رَ أو " -

اهاا اما أنن متسكه م  اآ  ا  اأرش، أو تر ه م   ف  اأرش )أرش الكسر(، 
يقصلصن: ان، بيض النعام وجصز اهلنو له قي ٌة بعو كسره، ح  لص كسرته له قي ة، 
فإها ر  ته مكسصراا تقصح:  ق  قا مكسصر، علي   وم ير  ل  الل ن لكن 

املاحلة، بعو الكسر تنقص عشر  بخيوم علي  أرش الكسر، قاح: واهلل  قا قي  ه 
  ق تسعني باملاحلة من امل لغ.
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وكقل  اها أمسكه فله أرشه، واها ر ه ر  أرش كسره،  قا في ا له قي ٌة بعو 
بيضِ الكسر، أما ما ال قي ة له بعو الكسر قاح املوُنف: " انَ   جا ٍ دَ  وإْنَ 

َِّ  اَ جَ رَ  سكه الكسر حمقصح: أم "، اها كان  قا الشةل ال قي ة له بعونِ مَ الثى  بك
و ق أرش حمقص، ما يف أرش حمقص  قا ال قي ة له بعو الكسر، فل  حٌق أنن 
ترج  علل ال احل  بكين الل ن، تقصح: واهلل  قه ال يضة فاآو  أعطيا لاير حق 

 ال يضة،  قا بالنس ة لوصر  ما ال يمثهر فسا ه أو ال يمثهر عي ه اال بكسره.

  ين  ص علل الفصر أم علل ال ا ة  ا ن حمن قين ا، وقد  يار العيب، 

َُ  دْ  جَ ما لم يُ  ا ٍ رَ تََ مُ  عيبٍ  وخيارُ قاح املوُنف: "  ".اضَ الرِّ  دلي

اهاا  يار العيب علل ال ا ة، لص أحم  وجوت العيب اليصم ومل تفسخ يف حمفي 
الل مثة قلد: أكن  قا العيب بسيط، أكن ما يمثهر، فأجرب أتأكو ومل تفسخ 

ل  حق الفسخ، ما مل يصجو  ليين الرلا هبقه ال ضاعة  يف حمفي الل مثة، فإن، 
بأنن اآ ع لها ل ي ال هربة ك ا آ ق معنا، اها اآ ع لها بعوما عرف بالعيب ل ي 
 ال هربة فإن،  قا يسقط اخليار، أو تورف فيها ب ي   أو تأجي   قا يسقط اخليار.

 ص حٌق ملن  "،  يار العيبهصاحبِ  ض رِ ًضا وال حُ وال رِ  مٍ كْ إل  حُ  رُ ِْ تَ فْ وال يََ "
تضرر هبقا العيب ال يف قر  قا ا، حكم  قضاحلة من حق  ترج  وتفسخ العقو، 
يعا من حق  أنن تقصح: فسخد العقو، ترج  ا، ال احل  تقصح: فسخد العقو 
تر  علة الل ن، يقصح: ال، الزم يكصن ىك ة ليي له كقل ، ال يف قر ا، حكم 

 حاكم.
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 يف قر ا، رلا؛ أحمه حق، ال يف قر ا، رلا الطرف ا  ر. : الاُمر الثاني -

ول   يُ سْ فَ الْ  وله: ال يف قر ا، حضصر  اح ه، ملل ا هكرحما يف "اُمر الثال  -
 ".هطِ خَ وسَ  رِ اآلخَ   ِ بَ يْ ما غَ 

ا، بعض املساحلين القضاحلية الد كوين عنو القضا     احم قين املوُنف 
اعة، بكلر  يأش الشخص يطالب يقصح: ر  ال ض  الف ك ي،  قه املسألة م وصر 

ترم فيها عيب، يقصح: ال، العيب أحمد القل أفسو ا، العيب حوين عنوك 
بس   ، أحما أعطي   بضاعة آلي ة أحمد أفسو ا، أو حوين العيب عنوك، 

 وحيوين  الٌف بينه ا، فالقصح  نا قصح م،ن 

 نْ ل: عندنا  ال   أح ال أو عندنا أواًل حالتان:

 أنن يكصن أحو ا بينة، فهقا ما يف اشكاح، حال  اُول ال :
الفقهال ملا يقكرون ملين  قا اها ا  لف فقصح فالن  كين  قه املسألة  ق ا 
قاعو  من ا ن ا،   ر الفقه، اها قاح ل : القصح قصح املش ل، القصح 

ح ص قصح ال احل ، القصح قصح اليول، القصح قصح اليوجة، القصح قصح املنكر، الق
 قصح املوعة غي هل .

كين مسألة يأش فيها القصح قصله فاملرا  بقل  أمران اآ و  ه ا؛ أ م ال 
 يقكرو  ا؛ أ م يع مون  قا الشةل من هل من هل منه ومسلم، ما  ا 
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: املرا  بقل  م  عوم وجص  ال ينة، اها وجوت ال ينة ما عا  يق ين اُمر اُول -
 ل ينة كشها   الشهص .قصح أحو خيالف ال ينة، ا

: أ م اها قالصا القصح قصله فاملرا  م  أينه، واها أرا وا بال أني اُمر الثاني -
 يقصلصن: بال أني.

ا ، ال حُي ال ا، هكر  قا القفاُصَ: إذا قيَ الْ ل ق له يعني ما يمينه يو، ااَّ
هو أ م يف بعض ، ف القل حُي ال ا، هكره االآ لنال و ص أن، القصح يق ين بال أني

 املساحلين يقصلصن: ق ين قصله بال أني.

ا "، ال احل  يقصح: العيب حوث عنوك يالعيبُ  ثَ دَ ن حَ مَ  َتََِّفا عندَ وإْن اخْ "
مش ل، أحما آل    ال ضاعة آلي ة، املش ل يقصح: ال، العيب قومي من أوح ما 

ن حمف ض املسألة ا اش ي ها و ة معي ة، فالقصح قصح م،ن  ط عاا عنوحما تقسيم   ر 
ما فيها بينة، ال ينة عرفنا ا، اها مل يصجو بينة حمقصح: اما أن  يكصن القصالن ى  لني، 

 قصح ال احل  له اح  اح قصح املش ل له اح  اح،  قه املسألة اأو،.

املسألة اللاحمية: أال يكصن  ناك اح  اح اال أن، قصح املش ل  ول ما أكن، قصح 
ب حوث عنو املش ل قصح غي ممكن، علل آ يين امللاح: ا    ال احل  أن، العي

زاحلو ، ما قاح زيا   عضص يع م عيب، عنوه ا    زاحلو  قاح: ال،  قه حم  د بعو 
[، ما أكن، فهقا أو جرٌ  أ ق املش ل ال ضاعة وه ب 31:33:34أ ق ا ]ما 

ه جر  فيلل  ك ة، قاح:  قا باعا ع و معيب، قاح: وما فيه من عيب  قاح: 
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ينيف، قاح: مد اش يد الع و  قاح: اش ي ه ق ين شهر، ال أكن أنن يكصن  قا 
 اار  من شهر، اار  ينيف.

 فاملسألة اأو،: اها وجو االح  اح يف كال القصلني، فالقصح قصح م،ن  

"، فالقصح قصح همَا يمينِ  رٍ تَ شْ مُ  ، فْ لُ العيبُ  ثَ دَ ن حَ مَ  َتََِّفا عندَ وإْن اخْ "
لْاعدة اش ل؛ أحمه معه اأ ين،  ص القل ينفة، كيف  ص القل ينفة  ط عاا امل
أنم البين  عَّ  المدعي وأنم اليمين تطَّب من المنكر  -أيها اُخ ة الكراف-

، م،ن املنكر وم،ن املوعة  نا  ك ال تأمين،  م يقصلصن: ان، املنكر  نا  ص غالًبا
ب منه الي ني أما اللان يطل املش ل و ص القل معه اأ ين، فهص القل يطلب

 منه بينة.

ملاها معه اأ ين  يقصلصن:  ص  ف  الل ن مقابين آلعة آلي ة، واأ ين: أن، مل 
يق ض كين السلعة، ففيه جيل  ص املعيب  قا اأ ين أحمه مل يق ضه، اأ ين عوم 

ْبض في اُصَ عدف الالق ض، يعا  ة مسألة فيها شةلٌ من الوقة، فيقصلصن: 
 ، اأ ين أحمه مل يق ض  قا اايل   ي اا.  ائت أو في ال ز  المعيبال ز  الف

م  أحمه ط عاا حي  ين يف بعض الوصر أنن تقصح: ال، اأ ين م  ال احل ، يعا يف 
، لكن اأ  اب يقصلصن: قاعدة عندهم اُصَ في الصفات العارض  العدف

ها  فالٌ يف ي، وكلي من  قه املساحلين الد يكصن فالْ ل ق ل المشتري ما يمينه
أل امل واعيني  ص اأقصم أو القل معه اأ ين، أو القل يكصن  ص املنكر يف كلي 
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من  قه املساحلين يق  اخلالف بني الفقهال، جتو أحو م يقصح القصح قصح  قا، 
 واللان يقصح القصح قصح ا  ر.

يعني ا قه الوصر  اأو، اها وجو االح  اح م  امل  ايعني، انن مل يصجو م  امل  
االح  اح يوح علل أحمه أو ال يصجو اح  اح لوول ال احل  أو لوول املش ل، 

 ما اهللكم  

" ملين: مينٍ ال يَ ب ََ بِ قُ "، "مينٍ بال يَ  ََ بِ هما قُ أحدِ  إال ق لَ  َْ مِ تَ حْ وإْن لم يَ قاح: "
ا     الياحلو ، أتل املش ل قاح:  قا بايعا ع و فيه ا    زاحلو ، قاح: ال،  قه 

ين ا يُق ين قصله، فيق ين  نا قصح املش ل من غي أني، أو جر  يلعب يق حم  د، م
 قصح ال احل  من غي أني.

: اش م آيار  جويو  من الصكالة، فصجو فيها عيب قالصا: ال،  يف السيارات ملالا
العيب من عنوك، م  مت ال عاقو  العقو ق ين يصمني، و قا العيب عنو أ ين اخلم  

، حمقصح: ال ي وصر أنن حيوين  من املش ل اال اها مشل عليها ماحلة ألف كيلص ملالا
 قا شريها ما مشيد عليها اال ماحل ني كيلص ووجوت فيها العيب، فهنا ال حي  ين 

 اال قصح املش ل، وقو يكصن بالعكي.  

ملاح حمقصح يف السيار  ملالا ملاٌح يق ين فيه قصح ال احل : أ ق السيار  بعو شهر جال 
، ما تش  ين أحما من أوح ما اش ي ها ما تش  ين، كيف وقاح: السيار   ما متشة أ الا

نم هذا ال ُطلعد هبا لل يد  وكيف و لد ا، ال يد  فهنا يق ين قصح ال احل ؛ 
 .  يحتمَ إال ق ل أحدهما فيْبَ بال يمين
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أو  َى قَ أَ  ت  بانَ م نِ مَ الثى  خبيرِ بتَ  ياره في البياِ خِ السا و من أحمصاي اخليار: " -
 ن عان: -أيها اُخ ة الكراف-البي ع "، رَ ثََ َْ أَ 

  ،يف بي  ي يعه ل  ال احل  وأحمد ما تورل ال احل  بكم اش م
يقصح: بكم  قا ااصاح  قاح ل : بألفني لاير، وتش ل بألفني  ين تعرف 
، فهقا  ص اأ ين يف ال يصي  بكم اش م ااصاح  أكن جاله  وية أ الا

 وكقا.م نية علل امل اكسة واملساومة 

  ناك حمصٌي من ال يصي م نيٌة علل أماحمة ال احل ، ما  ة  اها 
باعه برأو املاح، يقصح: أحما أريو أبيع   قه السلعة برأو ماهلا من غي 
زيا  ، أو أبيع  برأو ماهلا وزيا   عليها ألف لاير، أو أريو أبيعها برأو 

 ماهلا وأ سر فيها ألف لاير.

لة هبقا الل ن بنالا علل كصن  قا الل ن  ص فهنا املش ل   ين يف الشرال ور  
رأو املاح، أو  ص رأو املاح وزيا   يسي ، أو  ص رأو املاح و وم معني، فهقا 
النصي من ال يصي فقط  ص القل أرل يف  قا اخليار )اخليار ب خ ي الل ن(، يعا 

 حو.ا  ي موور  ،م، خيم،   ياا، أو أ م، خيم، ا  اراا، كلها معىن و 

  كقا  رل الفقهال أنن يعم  نا بال خ ي، يعا أنن خيم ال احل  املش ل برأو املاح 
القل اش ا ا به وي ي  علل  قا اأآاو، أما لص باي ل  السيار  قلد له: بكم 
ت يعا السيار   قاح: أبيع  ايا ا بعشر   الف، اك شفد أن،  ص اش ا ا 

يار ما ل   يار، ما مل يل د ل   صر  مل  ة خل خب س احلة لاير، تقصح: أريو  يار،
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، أما جمر  كصحمه أقين أو أكلر من رأو املاح  قا ال يل د ل  به اخليار،  ال نب ملالا
ا يل د  نا يف  صر  ا   ار برأو املاح القل اش ا ا به.  ااَّ

تعا، أحمه يل د يف  صرتني أو ا  الف الل ن ع ا أ م  وهكر املؤلف 
ان، اها قاح: بع   برأو املاح، ي وصر قلد له: كم رأو املاح  قاح به له  صرت

 ل : رأو املاح ماحلة ألف، ي وصر عنوحما  نا أمران:

أحمه يعطي  يا ا مباحلة ألف   يك شف ال احل  أحمه غلطان، السيار  الد مباحلة ألف  -
 صر .   السيار  اللاحمية أما  قه مباحل ني ألف، ف ان الل ن أكلر من رأو املاح،  قه

الوصر  اللاحمية: العكي أقين قاح: أبيع  ايا ا مباحلة ألف،   اك شف ال احل  بعو  -
هل ، أنن ي يعها ل  الوصر  اأو، أقين الوصر  بان أقين، يعا  ص باعها ل  برأو 
ماهلا، وأ مك بأن، رأو املاح ماحلة ألف،   ت ينا أن، رأو املاح ماحل ني ألف، ف  ني 

بأقين من رأو ماهلا اهللقيقة، وي وصر أنن تأ ق ا بأكلر من أحم  أ قت السيار  
 رأو ماهلا، قاح ل : واهلل أبيع  برأو ماهلا، بكم  ماحلة ألف.

  اك شفنا بعو هل  أن، يف اهللقيقة رأو ماهلا تسعني ألف، و ص زو  علي  عشر  
  الف،  قه  صر  أقين و صر  أكلر.

 ما محَ  ب ت هذا الخيار  

ر المصنِّ    أنه يثبت في أربع  ص ر: َذ
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 " :لت لي ا"، ال صلية ما  ة ال صلية  في الت لي ِ  تُ بُ ثْ ويََ قاح :
، يقصح:  ق  قه السيار  برأو ماهلا بوون زيا   هي البيا برأس المال
 وال حمقص،  قه تصليٌة.

 " :ا "، الشركة يقصح:  قه السيار  منا فة بي ِ ََ ِر والشى اللاحمية
ها  ق حموفها أو  قه اأرض ملالا بعد حموفوبين  شراكة بيا وبين ، 

ل  توي شريكة يف حموف اأرض، بكم أ ي شريك   يقصح ل : 
برأو املاح، يعا تعطيا حموف رأو املاح،  قه الشركة، قو يكصن يف 
النوف، قو يكصن يف اللليت، قو يكصن يف الرب ، املهم أحمه يكصن شريك  

 مقابين حوة  قه الشراكة من رأو املاح.

 أْن يبيعها ل  برأس: المرابح "، ُمَراَبَح ِ والْ اليت: "الل 
، يقصح: واهلل أبيع  برأو ماهلا وما آأربهلل علي  اال مالها وربح معَّ ف

، أو مخي لاير أو مخسة  الف لاير، كيف   مخس احلة لاير ملالا
 [ حسب ونها.31:39:41]

 " ْيبيعها برأس المال وخسارة: الم اضع "،  ِ عَ  اضَ مُ وال، 
أحما ب عها ل  برأو ماهلا وأ سر ألف لاير، خبسر حمفسة ألف لاير  يقصح:

 خلطرك تش يها،  قه مصالعة، ا ن ملا يقصح: رأو ماهلا ماحلة ألف.

ا ن ال هار من امل كن أنن ي  ايين علل  قا يأش ملا يش ل بضاعة ي فق م   
عا مباحل ني ألف يال احل ، يقصح: ا   أحما أريوك ت عا يا ا مباحل ني ألف، وبعو ما ت 
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أآقط عا ماحلة ألف  وية من عنوك من طيب  اطر، قاح: طيب، واش ا ا 
 مباحل ني ألف   أعطاه املاحلة ألف، أآقط  فض له يف السعر.

ملا جال املش ل ا ن يش ل من  قا الشخص، قاح له: ت يعا  قاح: أبيعها ل   
و ص يف اهللقيقة  ح: مباحل ني ألفبرأو ماهلا بنفي امل لغ القل اش ي ها به، بكم  قا

أعطاه  وم، فهين  قا ا  اٌر باهللقيقة وال  الف اهللقيقة   الف اهللقيقة، 
وآي ني ا ن املوُنف ما  ة اأشيال الد ال بُوَّ من ا   ار هبا، وما  ة اأشيال 

 الد ال خُيم هبا.

  م هبا،  سن أنن فعنوحما القل خُيم به أمصر ال بُوَّ من ا   ار هبا، وأمصر يس 
تعا، آ عة  اأمصر الد ال بُوَّ من ا   ار هبا ما  ة  هكر ا املوُنف 

 أشيال:

 ".المالِ  ي رأسَ رِ تَ شْ مُ الْ  عرف ِ ها من مَ وال بُدى في جميعِ أوهلا: " -

اهاا ال بُوَّ من ا   ار برأو املاح ط عاا، رأو املاح الل ن ا مجال القل اش ا ا به 
بُوَّ منه؛ أحمه لص قاح: بع   برأو ماهلا، قاح: ق لد الشرال برأو ماهلا  قا ال 

 وتفرقصا علل  قا،  ار الل ن جمهصالا ال يوهلل ال ي .

  رَ تََ إْن اشْ و اأمر اللان القل خُيم به ل  قيق اأماحمة يف  قه ال يصي  ص: " -
بل ن مؤجين عنوما  م"، اش اه بل ن مؤجين، ا ن ال ضاعة الد ُتش  ٍَ جى ََ مُ  نٍ مَ بثَ 

تق ب تش ل آيار  من الصكالة باأقساط،  ين تكصن بنفي ون السيار  الد 
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تش يها حمقو  ال، أغلل بكلي، فأحمد اش ي ها بأقساط بل ن مؤجين وطلعد علي  
ا لكاحمد مباحلة ألف.  مباحلة ومخسني ألف، ولص اُش يد حمقوا

يعها طي ة  قه، قاح: فواك أب فهال واحو ثان يصم قاح ل : ما شال اهلل، آيارت 
ل  برأو ماهلا، ما أربهلل علي  لاير واحو، قاح: كم رأو ماهلا  قاح: ماحلة ومخسني 
ألف، قاح: اهلل جياك  ي، رأو ماهلا ما تربهلل ما  قاح: ما أربهلل من  لاير، 

 أعطي ه مباحلة ومخسني ألف،  ين  قا خيالف اأماحمة 

 بُوَّ من ا   ار اها اش اه بل ن  مؤجين فال حمعم، خيالف اأماحمة؛ أحمه ال ال  ا :
بُوَّ أنن خيمه باهللاح، فيقصح: رأو ماهلا لكن اش ي ها مباحلة ومخسني ألف بل ن 
مؤجين، أما يقصح: ماحلة ومخسني ألف ويك م عنه ال أجيين، فهقا ال أصز ويل د 

 له حينئق  اخليار، اها باعه هبقا يل د له اخليار،  قه الوصر  اأو،.

ب اها "، جال واحو يش ل من ابنه، اأه لههادتُ شَ  َُ بَ ْْ ال تَُ  نْ مى أو مِ اللاحمية: "
اش م من ابنه حيايب ولوه يف الل ن ما أاكي معه يف الل ن، يعا يأش الصالو 
أحياحماا الصالو يش ل من ابنه فقط جماا للخاطر والعكي أيضاا، قو يكصن االبن 

و أش ل رم أبصه يف الوكان وما عنوه زباحلن، يقصح: أرييش ل من أبيه براا بأبيه، ي
 من   قا ويعطيه فصل الل ن اال بس ني يش يها منه مباحلة أو االبن من أبيه.

ه، فل ا جال شخص  ، لكة ير َّ فاش ا ا من أبيه أو من ابنه أو من زوج ه ملالا
ها ل  أبيع قاح: ما شال اهلل،  قه السيار  طي ة، أو  قه ال ضاعة طي ة، قاح:

برأو ماهلا ما أربهلل علي  لاير، قاح: بكم رأو ماهلا  قاح: أحما اش ي ها مباحلة لاير 
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أو مباحلة ألف لاير، و ص يف اهللقيقة اش ا ا من ابنه مباحلة ألف، فهين ُيش ط  نا 
 ا   ار باهللاح 

ل لحمعم، ال بُوَّ أنن خيمه، يقصح: اش ي ها من ابا ح  يكصن املش ل ع ال  ا :
ملا هكر ال ي  قاح:  بينة، واال كان والا بالوول واأماحمة، والن  

بُ ِرَك َلُهَما في بََْيِعِهَما، وإْن   فَِ ْن َصَدقَا َوبََيىنا اْلبََيََِّعاِن بِاْلِخَياِر َما َلْم يََتَََفرىقَا»
َتَماوَ  َذبَاََ  ََ.» 

كن  ين كقب لال هار جتو امل صري منهم ال يكقب، يوول لكن  ين ي ني  ال ي
يك م   قا  ص اث ، ف هو أحمه رمبا ال يكقب لكنه يك م ويولي، ويعطي  
ع ارات تفهم منها أشيال ويف  فايا وأمصر ال تعل ها، فاملقوص  أن، ال احل  ين  ة 

 له أنن يكصن عنوه الوول وال يان، ال يكقب وال يك م.

ها علل ولوك ار، أحمد بايعوهلقا قاح: انن اش ا ا ممن ال تق ين شها ته لص ث د اخلي
 مباحلة ألف تريون أحما ت يعا يا ا، ال ما يولهلل.

ني "، الد هكرحما ا يف اأوح قاح: اش يها من  مباحل ه حيَّ ً نِ مَ من  َ  رَ ثََ َْ أو بعَ "
ألف،   أحمد جياك اهلل  ي تعطيا ماحلة ألف  وية، أحما اش ي ها بكم  مباحل ني 

 القل ال اله اال  ص أبيعها برأو ماهلا وال ألف، وه  د ا، النَّاو قلد: واهلل
أربهلل علي  لاير، و قه الفصاتي قوام عين  احممثر، قاح: واهلل الفصاتي، اش يد، 
فاش ا ا بأكلر من الل ن حيلةا ح  يق ب حيلف علل اليباحلن أحمه برأو املاح، 

 فهقا أيضاا ال أصز.
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ِْ   ِ َْ فْ الصى  بعضَ  أو باعَ " ، نِ ه بالثمَ يرِ بِ خْ في تَ  ذل  نْ يِّ بََ ولم يَُ  نِ ها ِمن الثمَ طِ سْ ب
 ".دِّ والرى  اُمساكِ  بينَ  ي الخيارُ رِ تَ شْ فََّّمُ 

ِْ   ِ َْ فْ الصى  بعضَ  باعَ "  الرجين جهاز   "، أحمد ه  د اش يد مننِ ها ِمن الثمَ طِ سْ ب
ك  يصتر وشاشة ولصحة مفاتيهلل وطابعة، كين  قا العرض أعطاك اياه ملالا بلالثة 

لل يد ع لد حسابات  طل  أن، قي ة لصحة املفاتيهلل لص   الف لاير، رجعد
 حس نا ا تطل  قي  ها من اخل سة  الف كم  ماحلة لاير.

جال واحو يريو يش ل لصحة املفاتيهلل، قلد: أبيعها ل  برأو ماهلا ماحلة لاير،  
فهين يوهلل  قا  قاح ل : ال، ال بُوَّ أنن خيم باهللاح،  ص ما اش م  قا مباحلة لاير 

 ا كان حو ها من الوفقة ماحلة لاير فال بُوَّ من ا   ار هبقا.وااَّ 

 ".نِ ه بالثمَ يرِ بِ خْ ذل  في تَ  نْ يِّ بََ ولم يَُ قاح املوُنف: "

 إذا لم يبين هذه اُم ر السابْ  وهي أربع  أم ر: 

 اها مل ي ني أحمه اش ا ا من ابنه. -

 اها مل ي ني أ ا اش ا ا بل ن  مؤجين. -

 ه اش م بأكلر من ونه حيلة.اها مل ي ني أحم -
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اها مل ي ني أحمه اش م بعض الوفقة بقسطها من الل ن، أحمه ي يعها بقسطها  -
من الل ن فإن، املش م يل د له  قا اخليار بني ا مساك والر ، له أنن أس  

 السلعة وله أنن ير  ا.

 فتعا، يف  قه املسألة ومشل عليها املونُ   قا القل ا  اره املوُنف 
 والرواية اأ رم يف املق ب و ة الد اع  و ا امل أ رون ك ا يف ،

َجَ عَّ ]ا قناي[ ويف ]املن هل[  َجاًل، وإنىما ي  أنه ال يثبت الخيار إذا بان م
، يعا أحمد اش ي ها مبؤجين ماحلة ومخسني يؤجين الل ن علل املش ل يف المشتري

  صر  ال أجيين.

أمٌر   ر ال بُوَّ من ا   ار به أيضاا ما  ص  ما يُيا  من "،  قا نٍ مَ في  َ  زادُ وما يُ "
ون  يف مو  اخليار، ا ن اش يد السيار  مباحلة ألف وال احل  له حق  يار اجمللي، 
قاح: ا م، ا م، ال، ال أحما ما رالة مباحلة ألف، مباحلة وعشرين، قلد: ابشر 

 مباحلة وعشرين، الل ن  ص اأوح وال اللان 

  حلة وعشرين، ف ا زيو يف الل ن يف مو  اخليار يل ق برأو املاح وخيم به،اللان ما 
[ حمفي الل ن 31:46:51كقل  ما حيط من الل ن  وم ل ، قلد: ال ترم ]

أعطي   ماحلة ألف  ليها تسعني، قاح: تسعني، فيكصن رأو املاح  ص ال سعني 
 ألف.

 برأسِ  َُ حَ َّْ َّيه يََ ع ناي ٍ أو جِ  بٍ يْ ا لعَ ْرشً أَ  ذُ خَ َْ ، أو يَُ يارٍ خِ  ةِ دى منه في مُ  ر  حَ أو يُ "
 "، أ قت أرش عيب اش يد السيار  معي ة مباحلة ألف اك شفنابه رُ بََ خْ ه ويُ مالِ 
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فيها عيب، أعطاك عشر   الف أمسك ها وأ قت اأرش،  ارت القي ة كم 
ماحلة ألف  ال تسعني ألف، فال يوهلل تض   عليه وتقصح له: أبيع  برأو ماهلا 

 حلة ألف.وت يعها مبا

"،  قه يف يعا قو يكصن ملالا لص جىن علل الع و، ف اي ل  عَّيه ناي ٍ أو ل ِ "
الع و أو باع  السلعة،   جىن عليها واآ  ق املش ل بنالا علل  قه ااناية 
ل ان  قا ال لف بس ب  قه ااناية يقصح له: ا ف  ل ملالا عشر   الف بس ب 

ماهلا  ة  ين يوهلل تقصح له: أبيعها ل  برأو قه ااناية، فأحمد ت يعها ا ن معي 
  ون أنن  وم امل لغ املوفصي بس ب ااناية  ال، ال يوهلل  قا.

 ذُ خَ َْ ، أو يَُ يارٍ خِ  ةِ دى منه في مُ  ر  حَ أو يُ  نٍ مَ في  َ  زادُ ما يُ كين  قه اأمصر قاح: "
حُي سب يف معا لة ، يعا "به رُ بََ خْ ه ويُ مالِ  برأسِ  َُ حَ َّْ عَّيه يََ  ناي ٍ أو جِ  بٍ يْ ا لعَ ْرشً أَ 

حساب رأو املاح وال بُوَّ أنن خيمه بقل ،  ناك أمصر ال يليم ا   ار هبا لكن من  
 ك اح اأماحمة ا   ار هبا ويس  سن ا   ار هبا، ما  ة  

ان ذل  بعدَ " "، اها نه سَ فحَ  لِ بالحا رَ بِ خْ به، وإْن أُ  َْ حَ َّْ لم يََ  البياِ  زوفِ لُ  وإْنَ 
عو ليوم ال ي ، اش يد السيار  مباحلة ألف ورجعد ا، حولد الييا   أو اهللط ب

ال يد اتوين علي  املش ل قاح: واهلل الوراحة أحما أريو أع ين ل   وم،  قه 
 عشر   الف من عنول  وم، تعاح،  ق ا.

ا ن لص بعد السيار  برأو ماهلا علل أ ا مباحلة ألف أصز  أصز، لكن اأفضين 
" يعا: أك ين يف اأماحمة، وكقل  الييا   اها نه سَ حَ ف بالحالِ  رَ بِ خْ إْن أُ يقصح: "
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طلب من  زيا   بعو ليوم العقو، قاح: واهلل يا شيخ، أحما أشعر أن، ماحلة ألف قليلة 
 زو ن مخسة  الف فيو ته مخسة  الف.

فهقه اخل سة  الف الياحلو  ال يليم ا   ار هبا؛ أ ا ملين ال مي من  ا،  قا  
م و لل خبيار ال خ ي بالل ن، ولعلنا حمق ور عليه، واهلل أعل ال احل ،  قا ما ي علق

 اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني، اهلل و هلل رب العاملني.
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 اُسوَّ 

َال: مت  بان رأس المال أقَ مما أخبر به أو بان رأس المال أَثر   الس

ص باعها ، رأو املاح  و صر  اها بان أكلر ي وصر  قا، يعا تقصح: واهلل ال  ا :
مباحلة ألف واك شف مسكني أن، رأو ماهلا ماحل ني ألف،  ين يل د اخليار  حمعم 
يل د اخليار، ملن  لل احل ؛ أن، املشكلة  نا يف حق ال احل ، لكن  نا ال تق ين  عصم 

 ال احل  أحمه أ طأ اال ب ينة.

ي  يعخذه المشتري بعي حَ  َال: يْ ل: النما  المنفصََ   الس

ا ن لص تلفد  قه السلعة يف مو  اخليار ت لف علل املش ل، اها كان  ا :ال   
عليه ال رم أليي له ال نم، فعليه ال رم وله ال نم، يأ قه بوون مقابين  ص ملٌ  
حوين يف ملكه، ويف وقد ل احمه  ص لص تلفد السلعة ل   ين  ص، ما ي   لها 

 بالكامين.

ورف "،  ين املرا  ال هيارِ لخِ  يه سْ فَ ي رِ تَ شْ مُ الْ   ُ ر  صَ وتَ السؤاح: يقصح: "
 باالآ ع اح 

حمعم، املرا  ال ورف باالآ ع اح أو ال ورف بال ي  كلها، كال ا يعو  ال  ا :
 فسخاا للخيار آصال تورف بال ي  أو تورف باالآ ع اح اال ل هربة امل ي .

ذل  البيا الذي حكمنا  َال:َ   الس
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ا حمه غي   يهلل، لكنه يوح علل الرلم  أن، ال ي   قا حك نا عليه بأ ال  ا :
 فيسقط به اخليار.

َال: ما حكم بيا عين بعين دون قبض أي من الع ضين   الس

ال بأو بقل ، واحم  هصا ال بأو بقل  لكن ال يوهلل تأجيين اأعيان،  ال  ا :
فرل بني عوم الق ض وبني ال أجيين، يعا لص قاح: أبيع   قه السيار  علل أحم  

و آنة، ال يوهلل عنو م  قا، لكن لص قاح: أبيع   قه السيار  ما تس ل ها اال بع
هبقه املاحلة، أو أبيع   قه السيار  مباحلة ألف لاير و رل من اجمللي 

[، ورج  له بعو أآ صي وقاح له: آل ا السيار ، يف مشكلة  ما 31:54:34]
 يف مشكلة.

قلنا: ك  الن   الكن أنن يش ط يف العني أجالا ال يوهلل، اال اها اآ لىن حمفعها، ك
 ال عي ا، مصل   معني وحنص هل .

َال: هَ يبطَ العْد بتصر  المشتري في مدة الخيار لغير ت رب  المبيا  الس
ان الخيار له فْر   إذاَ 

اها كان اخليار له فقط فال حمقصح حيرم عليه ال ورف، اهاا قصلنا: حيرم  ال  ا :
، أما اها كان اخليار لل ش ل ال ورف اال بإهن ا  ر اها كان ا  ر له  يار

فقط اش م بضاعة قاح: ول  اخليار ثالثة أيام، ال احل  ليي له  يار، أ ق ا 
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وباعها ثان يصم ما يف مشكلة يوهلل ال ي  وأصز هل ، وال حي ال ا، اهن ال احل ، 
 وال ش  أن،  قا فسٌخ خلياره، ال ش  فهص باعها ما عا  يف.    

َال:  ض  أحمه أصز بي  السلعة باأو اف وانن مل تكن هكرت يف  رو  ماالس
  «اَل تَِبْا َما لَْيَس ِعْنَدكَ » :مصجص   ف ا معىن قصله 

ليي عنول يعا ال حيضرن ا ن كالم اأ  اب يف تصجيه  قا  ال  ا :
 اهللوييت.

بان ول  باختصار  َال: ل  تحد  نا عن مسعل  تَّْي الَر  الس

لرك ان ا  يار ال نب لل احل ، وما  صر  تلقة اتلقة الرك ان يل د فيه ال  ا :
ملاح: جال رجين من أ ين ين   وال الرايي وال رجين من  يا ين اأ اك ومعه 
أ اك وجال ا، املوينة، املناطق الد تكصن علل ال  ر والويو والس   فيها وفي 
يكصن الس   ر يص، فهص  ش ومعه    ملالا شعصر، والكيلص ين اي يف هل  

 بعشرين لاير. -علل آ يين امللاح- لو ال

فهال ا، املوينة و ص  ش أوح ما و ين املوينة اآ ق له واحو عنو حمقطة ال ف يش 
قاح: أين تق ب  قاح: أه ب أبي  الس  ، قاح: أحما أش ل من  الس   
وأعطي  بواح العشرين مخسة وعشرين، قاح: واهلل جياك  ي، وباي له الس  ، 

تلقل الرك ان واش م منه،  قا الرجين املسكني ملا حميح آصل ف لقل  قا الرجين 
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، فيل  د املوينة اك شف أحمه يُ اي أن، مخسة وعشرين  قه غنب وأحمه يُ اي بأربعني ملالا
 له اخليار.

َال: بالنسب  لَّنما  المنفصَ والمتصَ، يْ ل: أنا أخذت الناق  حامَ  الس
 وردتها غير حامَ.

؛ أن،  ا، قضية هكرون هبقه املسألة يف الورو القا مواهلل كأحم  حم ه ا يا شيخ  
كلي من ا  ص  ه  صا ولعين امللاح القل هكرحماه ليي بوقيق؛ أن، ال هصش يقصح: 

يكصن ما ف"الحمَ الم ج د حال العْد مبيًعا ال نما  فيَّزف رده ما المبيا"، 
 هكرحماه  طأٌ وو م.

   قا  ص مسأل نا، أما اهلل ين املصجص  اهاا  قا امل ي  اهلل ين القل يصجو بعو ال ي 
،  فعد جيل  أثنال ال ي  فهقا ما حك ه   قا جيلٌ من السلعة أحمد اش ي ها أ الا

 من الل ن يف مقابلها ف   ا معها.

بان  َال: ما الذي يثبت في زيادة الناجش والمسترسَ تَّْي الَر  الس

 يل د فقط ا مساك أو الر . ال  ا :

َال: يْ ل: هَ اُ رو الذي يتعين ما تَّ  المبيا المعيب ه  الثمن  الس
 َاماًل أف الْسر 
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ال، القسط فقط اها تلف امل ي  فالقل يل د ل  حق القسط، أما  ال  ا :
، لكن يقصح: انن بان أن،  ال لف تلف علل ملك  ليي ل  أنن تأ ق الل ن كامالا

ر   قه اال لف حوين بس ب العيب، يعا  ار له حا ث بس ب أ الا أن، السي
الفرامين عطالحمة، اهلل أعلم ما أ رل، لعلنا حمق ور علل  قا، واهلل أعلم، و لل 

 اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس الرابا والثال  ن
السمممممالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسمممممم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب 

 و.ل حم ينا ى و، وعلل  له، و   ه أمجعني، أما بعالعاملني، و لل اهلل وآلم عل

أن يفقهنا يف الوين، وأن يعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا  فأآمأح اهلل 
مبا عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  مممممممماهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   

 أما بعو.

سألة من نا مفكنا قو و ملنا ا، السماب  من أقسام اخليار، ولكن بقيد مع
 نِ يْ الخيارَ  ةُ دى مُ   ُ َّْ مِ والْ تعا،: ) الورو املالة،  و ة يف قصح املونف 

قو ملَّلنا،  (، وكنا يف الورو املالممممممةهبُ سَََََْ وََ  َُ صَََََِ فَ نَْ مُ ه الْ ماؤُ ي، وله نَ رِ تَ شََََْ لَّمُ 
والنصن  نممما لله ممماعمممة ال لل عمثيم، وقمممو حم مممه علل  مممقا بعض الل صيني قممماح: قصح 

 نا( ااا يريو به أ ين فنه، ال تعمثيم حمفسه.املورو: )قلنا وملل

كنما قو مللنا ملسممممممممممممممألة الن ال املنفوممممممممممممممين مبسممممممممممممممألة الناقة اهللامين، وقلنا ان 
،   فسممممممخ العقو خبيار الشممممممرط، بعو ما ولممممممعد  الشممممممخص اشمممممم م حماقة حامالا
اهلل ين، فاآممممممممممم فا  محين جماحماا، ور  الناقة علل  ممممممممممماح ها، و قا  طأ ما وو م، 

أن  -تعا،  ك ا قاح الشمممممميخ منوممممممصر ال هصش  -فليومممممم هلل، و ممممممصابه 
اهلل ين املصجص  عنو ال ي  جيل من السمممممممممممملعة، م ي ، وليي االا لل  ي ، والممممممممممممهلل  
لكن م  يكصن اهلل ين اال  اها حوث بعو العقو، أما اهلل ين املصجص  أثنال العقو 
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هلل ين ا ، ي    امل ي  يف الر ، فإها ر ه ير  معه ماها  اهلل ين، وال يسمم فيوفه  مبيا
 جماحماا ك ا هكرحما، فهقا  طأ، فليو هلل.

 ين  ناك شةل   ر من املساحلين السابقة  اهاا و لنا بعو هل  ا، الساب  
 :من أحمصاي اخليار، أليي كقل   قاح املونف 

اهلل مممو هلل رب العممماملني، والعممماق مممة لل  قني، وال عمممووان اال علل المثممماملني، 
اغفر  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم و لل اهلل وآلم وبارك علل حم ينا ى و،

 تعا،: لشيخنا ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني، قاح املونف 

 نِ مَ الثى  رِ دْ قََََ  فَََا فيََّ تََ فَََ ذا اخْ ، نِ يْ عَ تبَََايِ مُ الْ  الختال ِ  يَََاره : خِ السََََََََََََاباُ 
  ُ َِّ حْ ه بكَََذا،  م يَ تَََُ عْ ه بكَََذا وإنمَََا بِ تَََُ عْ اًل: مَََا بِ أوى  البَََائاُ   ُ َِّ حْ ا، فيَ فََََ الَ حََََ تَ 
ٍَّ تُ يَْ رَ تََ ه بكذا وإنما اشْ تُ يَْ رَ تََ ي: ما اشْ رِ تَ شْ مُ الْ   ضَ رْ لفسُي إذا لم يََ ا ه بكذا، ولك

انت السَََََََََََّع ُ رِ اآلخَ   لِ هما بَْ أحدُ  ف ن  ها، ثَِّ مِ   ِ يما إل  قِ عَ جَ رَ   ً فَ تالِ  ، ف نَ 
ًنا، وإن وباطِ ظاهًرا   يَ سَ فَ انَْ  العْدُ  يَ سِ ، وإذا فُ رٍ تَ شْ مُ  لُ  ْ ها فَْ فتِ َتََِّفا في صِ اخْ 
ا فَ الَ حَ تَ  بياِ مَ الْ  ينِ ي عَ تَََََّفا ف، وإن اخْ يهِ فِ نْ ن يََ مَ  لُ  ْ فَْ  طٍ رْ أو شَ  ٍَ جَ فا في أَ ََّ تََ اخْ 
ٌّ بَ ، وإن أَ اُ يْ بََ الْ  ََ طَ وبَ   نُ َ والثمَ  ضَ  َ عِ الْ  ِبضَ ْْ ه حت  يََ ما بيدِ  سَّيمَ منهما تَ   َ 

ان دَ نَ مَ  م الثى  ياَ بِ مَ الْ  مُ َِّّ سَ منهما ويُ  ِبضُ ْْ يََ  له دْ عَ  بَ صِّ َ نُ  عينه   ا حاالًّ نً يَْ ، وإنَ 
َان الثمَ  رٍ تَ شََََََََََْ  م مُ  بَائاه  رَ بِ جْ أُ  ان غائبً سِ َِّ  ْ مَ في الْ  نُ إنَ   دِ ا في البََّ ، وإنَ 
رَ ه حت  ُيحْ مالِ   ِ يَى ِْ وبَ  بياِ مَ عَّيَه في الْ  رَ  ِ حُ  ان غضََََََََََِ ائًبا بعيًدا عنها ه، وإنَ 
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 ولتغييرِ  في الصف ِ   ِ َّْ لَّخُ  الخيارُ  تُ بُ ثْ ، ويََ يُ سَْ الفَ  فََّّبائاِ  ره سَِ عْ ي مُ رِ تَ شَْ مُ والْ 
 ه.رؤيتُ  تْ مَ دى َْ ما تََ 

 .نِ يْ عَ تبايِ مُ الْ  الختال ِ  ياره (: خِ )الساباُ 

 نا  تعا،  قا  ص السممممممممماب  من أقسمممممممممام اخليار، آممممممممميقكر املؤلف 
 ممممممممصراا من اال  الف بني امل ابيعني، وي ني حكم كين  ممممممممصر  من  قه الومممممممممصر، 

 الف اخليار، فناآب أن يفر  اخليار القل آ  ه ا  وبعض  قه الوصر يل د فيه
، واال فليي كممين ا  الف بني امل  ممايعني مل ممٌد للخيممار، وهلممقا  امل  ممايعني بقسممممممممممممممم 

قماح: ) يماٌر يل مد ال  الف امل  مايعني( قاح: يف اا لة، يعا  ال هصش 
 ماها  يعا يف كلي من الوصر، ال يف مجي  الوصر.

اختال  المتبََايعين اختالفهمََا في قََدر الصََََََََََ رة اُول  من صََََََََََ ر 
 الثمن، فما حكمه 

 يترتب عَّيه ما يعتي، قال: 

ا يف قمممور اهاا عنممموحمممما اها ا  لفممما(، فَََ الَ حَََ تَ  نِ مَ الثى  رِ دْ فََا في قَََ ََّ تََ )فََ ذا اخْ 
الل ن، ما  صر  هل    صر  املسألة علل آ يين امللاح، قاح: بكم  قه السيار   

  عه لعيف، أو كان فيه ازعال، فس عها ماها  قاح له: بل احمني ألف، املش ل
ا أحضممممممممر لكم امل لغ،  ثالثني ألف، ومت العقو  الص، أ ق السمممممممميار ، وقاح: غوا
ا العقمو وق  علل واحمني ألف،  ا، ومعمه كم  ثالثني ألف لاير، قماح: أبموا فهماله غموا
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أن العقو وق  علل ثالثني ألف،  %133قاح: ال، ما  ص بوممممممم يهلل، أحما م أكو 
ا ممما بع مم  بلالثني،   ممقا الممقل اتفقنمما عليممه، أحمممد ت ي الكالم ا ن، فقمماح: أبمموا

 وااا بع   بل احمني، ف ا الع ين  نا 

وترتيممممب اهلللف علل ممممما هكر املوممممممممممممممنف  أول خط ة يتحَََالفَََان،قمممماح: 
( :ََائاُ   ُ َِّ حْ فيَ ، قمماح (، يف ه بكََذاتََُ عْ ه بكََذا وإنمََا بِ تََُ عْ اًل: مََا بِ أوى  الب

، صح: واهلل مممما بع مممه بلالثني ألف، وااممما بع مممه بل ممماحمني ألفملمممالنممما مممماها يقصح  يق
املشمم ل ما يومموقه، ليي مبوممول، املشمم ل يأش  وره يف اهلللف، فيقصح:واهلل ما 
 اشمممممممممممممم ي ممه بل مماحمني ألف، واامما اشمممممممممممممم ي ممه بلالثني ألف، بعممو ممما ي  ممالفممان، قمماح

 :( َأل حمعم، كقا كذاب هتُ عْ ه بكذا وإنما بِ تُ عْ اًل: ما بِ أوى  البائاُ   ُ َِّ حْ في ،)
ه بكذا، وإنما تُ يَْ رَ تََ ي: مَا اشََََََََََْ رِ تَ شََََََََََْ مُ الْ   ُ َِّ حْ  م يَ وماحمني وثالثني ملالا حمعم، )

 .ه بكذا(تُ يَْ رَ تََ اشْ 

هذا ه   يل د  يار هلقين امل  ايعني، إًذا ما الذي يترتب بعد التحال  
ٍَّ  ، يل د لكين منه ا اخليار يف الفسمممخ، قاح:صَََ رة الخيار اآلن  الفسَََيُ  )ولك

 اهاا علم  نا أن املسألة هلا  صر:(، رِ اآلخَ   لِ هما بَْ أحدُ  ضَ رْ إذا لم يََ 

اها حلف ال مماحل  قمماح: واهلل ممما بع ممه بلالثني، واامما بع ممه بل مماحمني، رلممممممممممممممة  -
املشمممممممممم ل وقاح:  الص رلمممممممممميد بقصل ، وأحمد عنول موممممممممممول، لعلة 
 و ممد، ف  م العقممو علل وممماحمني،  ممين يل ممد اخليممار  نمما لل مماحل   ال يل مممد

هما دُ أح ضَ رْ إذا لم يََ اخليمار لل ماحل ،  الص،  قا علم من مفهصم قصله: )
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 َْ (، وي وممصر العكي، قاح املشمم ل: أحما اشمم يد بلالثني ألف، رِ اآلخَ   لِ ب
ا بل مماحمني، ولكن وال يه مم ، أحممما راض  مبمما تقصلممه،  ممات اللالثني  قمماح: أبمموا

هاا ااا يل د ا ألف،  ين يل د اخليار لل شمم ل  ال يل د اخليار لل شمم ل،
اخليمار اها مل يرض أيمًّا منه ما بقصح ا  ر،  قا بالنسمممممممممممممم ة للفسممممممممممممممخ، ويف 

 الفسخ مساحلين:
إذا فسَََي العْد فهَ ترجا البضَََاع  أف  المسَََعل  اُول  في الفسَََي:

بط يعة اهللاح اها فسمممخ العقو فإن ال احل  يرج  ويأ ق ماها  ال ضممماعة،  ال 
نهما ُيف  قا أن الل ن ما ق ض؛ وير  الل ن لل شم ل، ط عاا  ص اأ ين 

 يقصلصن: أحمد آمل ا واحمني، وأحما أآمل   اآلن يختَّف ن في قدر الثمن،
ثالثني، فالسمملعة ا ن أكن أن يكصن أ ق ا املشمم ل، أليي كقل   فإن  
كان املشممم ل قو أ ق السممملعة، والسممملعة مصجص    اهلا، فإحمه ير  السممملعة، 

فسممخ أن يرج  له ال ضمماعة  رج  له و قا  ا ر ووالممهلل  أليي مق ضممل ال
 ال ضاعة.

ا ، وتلفد، وأتل غيعتي احتمال آخر: السَََيارة هذه صَََار فيها حادث وا
 ليسو  اللالثني ألف، فال ضاعة تالفة، السلعة تالفة، ف ا اهللكم 

انت السَََََََََََّع ُ  السمممممممممممممملعة  اها كاحمدها(، ثَِّ مِ  يم ِ ا إل  قِ عَ جَ رَ   ً فَ تالِ  )فَ نَ 
 رتان: الومممممممصر  اأو، أن ي فقا علل  مممممممف ها، يقصح:تالفة، في ومممممممصر عنوحما  مممممممص 

السمممممممممميار  حمصعها كقا، و ممممممممممفها كقا، ف ينئق يرج  ا، ماها  ير  املشمممممممممم ل قي ة 
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مللهممما، قي  هممما عنمممو ال همممار، وليي الل ن، من قممماح الل ن  ال، القي مممة، وعرفنممما 
و ممممفها   الفرل بني القي ة والل ن، فهنا يرج  ا، قي ة مللها، قالصا: واهلل السمممميار 

، مصا مفا ا كقا وكقا وكقا، كلهم 2319أ ا علل آم يين امللاح: كامرل، مص يين 
م فقصن علل  قا الص ممف، واملشمم ل يقصح:  الص، السمميار  تلفد، جال آمميين 
وراحد، أو اح قد، أو أيًّا ما كان، فنقصح لل شمممم ل: أب علي  ا ن أن تر  

 و أن تفسممممممممممخ، تر  له قي ة مللها،لل احل  ماها  اها أر ت الفسممممممممممخ، أحمد ا ن تري
وقمممو يكصن قي مممة مللهممما أعلل من الل ن، وقمممو يكصن أكلر، اها كمممان قي مممة امللمممين 
أعلل من الل ن، بط يعمة اهللماح املشمممممممممممممم ل مماها يفعين  يقصح: أحما راض  بقصل  يا 
أيها ال احل ، قاح له ال احل  أحما بع   بل احمني ألف، وقي ة امللين  نا تسمممممممممعني ألف، 

 الص،  ق الل احمني، والهلل قاح: ال،  

اهاا فإن كاحمد تالفة، واتفقا علل  ف ها، رجعا ا، قي ة مللها، وان كاحمد 
تمالفمة وا  لفما يف  ممممممممممممممف هما، حمريمو أن حمرج  ا ن ا، قي مة امللمين، قاح: قي ة امللين 

، قاح: 2313أعطي  قي ة امللين، السممممممممممميار  الد اشمممممممممممم ي ها من  كامرل مص يين 
ل بينه ا ثالثني ألف ملالا والمممممهلل  يف قي ة امللين، ، الفر 2319ليي  ممممم ي اا، 

 فما العمَ إذا اختَّفا في صفتها 

 عاا  احل اا فقصح املشممممممممممم ل، ط(، رٍ تَ شََََََََْ مُ  لُ  ْ ها فَْ فتِ َتََِّفا في صََََََََِ )ف ن اخْ 
القماعمو  العمامة الد قلنا لكم ايا ا، اها قلنا: فقصح مشمممممممممممممم  ، يعا حييت ُعوهمد 

  قصح أحو، القصح لل ينة، والهلل ال ينة، أما حييت وجوت ال ينة، فال
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هص ف ُنه اآلن سََََيغرف، غارف، سََََيرد السََََيارة،اهاا القصح قصح املشممممم ل، 
 القل يرج  ا، قصله م  أينه يف هل ، والهلل  ما أ رل، م  أينه ما أ رل.

اهاا عنوحما املسممممممممألة اأو، أثر الفسممممممممخ علل الرجصي، مباها يرج   ان كاحمد 
 ق السمملعة،  قا والممهلل، ان كاحمد السمملعة تالفة، فإما السمملعة مصجص  ، يرج  يأ

أن ي فقا علل  ممممف ها، فنرج  ا، قي ة امللين، حمق ب ا، املقصمني، وأ ين الشممممأن 
وأ ين اخلم ، وحمقصح هلم: كم قي ة آممممممميار  باملصا مممممممفات  قه امل فق عليها  قالصا: 

ر  الد تلفد، اقي  ها مخسني ألف، ير  املش ل لل احل  مخسني ألفاا بوالا من السي
 والهلل 

، قاح: ال، ليي  مممممممممممممم ي اا، 2319فمإن مل ي فقما، قماح:  مقه و ممممممممممممممفهما 
 ، ف ينئق القصح قصح من  قصح املش ل.2313، 2312

إذا حصََََََ الفسَََََي، فما ن عه  هَ ه   المسَََََعل  الثاني  في الفسَََََي:
أ اقر  فسََََََََََي في الظَاهر، أف ه  فسََََََََََي في الظاهر والباطن  ما معن  هذا 

 .املسألة يا شيخ

ما ، ما معىن  قه املسمممممممألة  و ًنا(ظاهًرا وباطِ  يَ سََََََ فَ انَْ  العْدُ  يَ سَََََِ )وإذا فُ 
لص أن أحو ا كان يعلم كقب حمفسمممممه،  -أيها ا  ص  الكرام-ور ا  ور  املسممممألة 

املشمممممممممممممم ل أتل بلالثني ألف، و ص يعلم أحمممه ممماها  أحمممه كمماهب، وأن الل ن ومماحمصن 
ا، وحلف، وفسممممممممممممممخ العقممو، مل يرض أحممو مم ا بقصح ا  ر، وفسممممممممممممممخ العقممو، ألفمما

والممهلل   ين حمقصح: العقو  نا احمفسممخ قضممالا فقط  واال ف قيقة اأمر أن الفسممخ 
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علل حممالممه، وحينئممق اها تمماب  ممقا الكمماهب وجممب عليممه ممماها  أن يمموف  الل ن 
لل احل   أم حمقصح: ال، اها فسممممممممخ العقو احمفسممممممممخ يف المثا ر وال اطن  احمفسممممممممخ يف 

الفسَََََي هنا في الظاهر وفي الباطن، قال في  فهذاالمثا ر وال اطن، والممممممهلل  
 .اُقناع: )ول  ما ظَّم أحدهما(

الصَََََ رة الثاني  من صَََََ ر اختال  المتبايعين: اختال  المتبايعين في 
، بأن يقصح أحو ا اشمممممممممممممم يد، يعا اتفقا ا ن علل الل ن، ال احل  يقصح: اُجَ

الثني ألف صح: ثثالثني ألف، واملشممممممممممم ل يقصح: ثالثني ألف، لكن املشممممممممممم ل يق
مؤجلة، توف  بعو آنة، حنن اتفقنا أن اللالثني ألف السيار  مقسطة علل أقساط 
ملو  آن ني أو ملو  آنة، قاح ال احل : ال، أحما بع   بلالثني ألف   يهلل، ولكنها 
ا، توف  ل كامين امل لغ، والممممممممممممممهلل  فهنا القصح قصح من  قاح: وان ا  لفا يف  حمقوا

اها (، يهِ فِ نْ ن يََ مَ  لُ  ْ فَْ  طٍ رْ أو شََََََََ  ٍَ جَ فا في أَ ََّ تََ خْ )وإن اأجين أو شمممممممممرط فقصح  
، واملشممممممممممممم ل  ا  لفا يف اأجين فقصح من ينفيه، فال احل   نا يوعة أن الل ن حاحٌّ

 إذا وجدت بين  مايوعة أن الل ن ماها  مؤجيٌن، فالقصح قصح ال احل ، والممممممممممممهلل  
 رأيكم  يعمَ بها أف ال  يعمَ بها ال إشكال في هذا.

ا متام، قاح ال احل : أحم ن صَََََ ر الخال : إذا اختَّفا في شَََََرط،الثال  م
ا،  بع مم  بلالثني ألف مؤجلممة  مممممممممممممم يهلل، ولكا اشمممممممممممممم طممد عليمم  كفيالا غممارممما
اشمم طد علي  لممامناا، وأحمد مل تأت بالضممامن، أحما أريو أن أفسممخ العقو لعوم 
ا أحمد ما شممرطد علة شممةل، وا  لفا  وفاحل  بالشممرط املشمم ط علي ، قاح: أبوا

بينة، فقصح من ينفة الشممممرط، ففة امللاح  قا القصح قصح من  قصح املشمممم ل،  وال
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ف ن  ُن اُصََََََ ه  العدف، اُصََََََ عدف الشَََََرط،وملاها أ قحما قصح النايف  
 يوعة الشرط يليمه اقامة ال ينة، ومن ينفة الشرط فهص م  س  مب  باأ ين.

 ينِ ي عَ َفا فَتَِّ وإن اخْ ) الصَََََََ رة الرابع  من صَََََََ ر اختال  المتبايعين:
 ممقه    ممين معرض السمممممممممممممميممارات، قمماح لممه: بكم(، اُ يْ بََ الْ  ََ طَََ ا، وبَ فَََ الَ حَََ تَ  بياِ مَ الْ 

السممممميار   قاح له:  قه خب سمممممني ألف، قاح:  الص أشممممم يها، تفضمممممين مخسمممممني 
ألف، متد امل ايعة، ه ب ليأ ق السيار  قاح له: ليسد  قه، الد  صار ا،  قه 

قاح: ال، أحما اشممممم يد  قه، وأحما أشممممممرت اليها، مباحلد ألف، أحمد أ قت اللاحمية، 
وأحمد قلد ل  قه السمممميار ، فا  لفا يف ماها  يف عني امل ي ، ما القل وق  عليه 

لف ال احل  يقصح: (، في اُ يْ بََ الْ  ََ طَ ا وبَ فَ الَ حَ تَ العقو  ف ا اهللكم، قاح املوممممممنف: )
 ل، يقصح: املشمممواهلل ما بع    قه السممميار ، وااا بع    قه السممميار ،   حيلف 

واهلل ما اشمممممم يد  قه، وااا اشمممممم يد  قه، ويفسممممممخ العقو بينه ا، ويف رواية يف 
املممق ممب، و ة الد جيم هبمما يف ا قنمماي واملن هل، أ  مما اها ا  لفمما يف عني امل ي ، 

 .ُنه غارف، الغرف عَّيه، وه  الذي يسَّم المبياقالصا: فالقصح قصح ال احل ؛ 

ٌّ بَ ر االختال  ما هي  )وإن أَ الصََََََ رة الخامسََََََ  من صََََََ   منهما   َ 
ص، قاح  قا ه ب واشممممم م فيال،  ال(، ضَ  َ عِ الْ  ِبضَ ْْ ه حت  يََ ما بيدِ  سَََََّيمَ تَ 

لمه: بكم الفيال  قمماح لممه: الفيال بمماثنني مليصن، قمماح لممه: أفرغ ل الفيال، قمماح: ال، 
قصح: ي ما أفرغها ح  تسمممممل ا امل لغ، قاح: ما أآمممممل   امل لغ ح  تفرغها،  قا

ما أآمممممل   ح  أآممممم لم، واللان يقصح: ال، أحما ما أآمممممل   ح  أآممممم لم، جيو، 
فأىب كين منه ا تسليم ما بيوه ح  يق ض العصض، كين واحو  احلف علل حقه، 
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يقصح: أحما لص أعطي ه الفلصو، و ص ما آممل ا، قو يق ب ويهرب، واللان يقصح: 
ا : أحما آممممممممو ت امل لغ، ف أحما ممكن أآممممممممل ه الفيال ويسممممممممكن فيها، وأ و، يقصح

 اهللكم  نا 

 المسََََََََََعل  لها أح ال: إما أن يك ن الثمن عيًنا، أو يك ن الثمن ديًنا،
وعرفنمما الفرل بني العني والمموين، شممممممممممممممةل معني أو  ين يف الممقمممة، لص قمماح:  ممقه 
الفيال مبليصن لاير،  قا عني أم  ين   قه الفيال مبليصن لاير، الل ن  ين، والمممممممهلل  

 مقه الفيال هبمقه اأرض، أو هبمقه الفيال، فهمقه مماها  عني بعني، اهاا أمما لص قماح 
اها كمان الل ن عينماا،  مقه الفيال هبمقه املليصن املصجص   يف الوممممممممممممممنموول   نا عني 

 مباها  بعني، اهاا  قا الل ن عني، فإن كان الل ن عيناا ف ا اهللكم 

اهاا (، نَ مَ  م الثى  ياَ بِ مَ الْ  مُ َِّّ سَ منهما ويُ  ِبضُ ْْ يََ  له دْ عَ  بَ صَِّ ، نُ عينه  نُ والثمَ )
اها كممان الل ن معينمماا، قمماح: بع مم   ممقه الفيال ملالا هبممقه السمممممممممممممميممار ، بع مم   ممقه 
الفيال أو  قا ال يد هبقه السممممميار ، وكين واحو و لف، يقصح: أآمممممل   السممممميار  
بعو ما تسممممممل ا ال يد، قاح: ال، أحما أآممممممل   ال يد بعو ما تسممممممل ا السمممممميار ، 

السيار  وال يد منه ا، ينوب عوح يعا طرف ثاليت،  قا الطرف  حمقصح: تؤ ق
اللاليت يأ ق ماها  امل ي  والعصض، والل ن، فيأ قه عنوه، ويسمممممممممممممملم ماها  قاح: 

،   يسملم الل ن لل احل ، فيسملم امل ي  لل ش ل،   يسلم الل  ن ويسملم امل ي  أوالا
 لل احل ،  قا  ص حين  قه املسألة.
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، فإن  اها كمان الل ن  ينماا ، أو  ينماا حاالًّ ، فمإمما أن يكصن الل ن  ينماا مؤجالا
، ما هكره املوممممممممممممنف  َجاًل فما ، كان  يناا مؤجالا ان الثمن ديًنا م إنَ 

 الحكم 

ه  د ل شمم ل آمميار ، فقالصا ل : تسممو  الل ن بعو آممنة، قاح:  الص، 
ا: ال ص ومتم ال يعة علل أآماو أن يسمو  الل ن بعو آممنة، جال يسم لم السمميار ، قال

ب  هنا ُن المطالحمسممممل   السمممميار  ح  تسمممملم الل ن  ما رأيكم  يسمممملم امل ي ؛ 
َجَ أصَََاًل غير مسَََتحْ  ، والمممهلل  ما له حق يطالب بل ن مؤجين، بالثمن الم

املؤجين ي قل علل أجله، فهقه والممممممممممممم ة ال اشمممممممممممممكاح فيها، أحمه يليم ال احل  علل 
، والل ن مؤجممين، ليي لممه م امل ي  حق، يليم ب سمممممممممممممملي تسممممممممممممممليم امل ي ، امل ي  حمماحٌّ

وين مثر، يصم أن يأش حيين  قا اأجين يقالمممميه أو يسمممم لم منه، والممممهلل  فلم يقكر 
، مل يقكر، يعا  ار عنوحما اما الل ن عني أو  ين،  املؤلف اها كان الوين مؤجالا
والوين اما مؤجين أو حاح، املؤجين والهلل، أحمه يليم ال احل  ب سليم امل ي ، واملش ل 

 سليم الل ن اال وقد حلصح اأجين، والهلل ال يليم ب 

، و نا آمممممؤاح   ر: املؤلف  بني حكم الوين  ان كان الل ن حاالًّ
اهللاح، وبني حكم العني، ومل يقسممممم العني ا، حالة ومؤجلة، ملاها  ما قاح العني 
ان كاحمد حالة أو مؤجلة، ملاها  اأعيان ال تق ين ال أجيين، اال اها باعه واشممممممم ط 

 آممكىن الوار شممهراا يف ملين  قه الوممصر ، واال أن يقصح: أبيع   قه منفعة، ملالا 
َ فاُعيان ال تْبالسمميار  علل أن ال أآممل ها ل  اال بعو شممهر،  قا ال يوممهلل، 
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، وهلقا هكر مسألة العني، ومسألة العني املؤجين والهلل ال يس  ق اال يف التعجيَ
 يبْ  عندنا الدين الحال، فما حكم الدين الحال أجله، 

ر أربع  أح ال:قال المصن    ، َذ

ان دَ : الحال  اُول  ان الثمَ إ رٍ تَ شََْ  م مُ  بائاه  رَ بِ جْ  أُ ا حاالًّ نً يَْ )وإنَ   نُ نَ 
اهاا الوين اهللاح قو يكصن عنو املشممممممم ل وفاؤه، اشممممممم م مبليصن، (، سِ َِّ  ْ مَ في الْ 

َّ  ائا عي بر البََواملليصن مصجص   يف جملي العقممو، يف يمموه، ف مما اهللكم  قمماح: 
تسََََََََّيم المبيا،  م ي بر المشَََََََتري عَّ  تسََََََََّيم الثمن، الثمن م ج د في 

 .الم َّس

أن يكصن اشمممممم م مبليصن، آممممممُو ه املليصن، قاح: ما عنول  الصَََََ رة الثاني :
 فما الحكم املليصن، لكن مصجص   يف الوير ، بلو أ رم، 

ََان غََائبًََ قمماح:  ا، ا( )وإنَ  ا غمماحل مما ا، ان كممان  ينمما ََ ممقا  ين ط عمما ن ا)وإنَ 
ََه في الْ  رَ  ِ حُ  دِ ا في البََََّ غََائبًََ  ََى ِْ وبَ  بياِ مَ عَّي ََالََِ   ِ ي حيهر  ه(،رَ ضََََََََََُ حْ يَ  ه حت م

القالمممممممممة، ا ن يقصح: حمقص ل يف الوير ، أه ب أحضمممممممممر ا وأرج  الي ، حمقصح: 
حيهر عليه يف ماله، في ن  من ال وممممممرف يف ماله املصجص ، حمقصح: اه ب أحضممممممر 

 ي  ال يس طي   ي  ويف بقية ماله، يف املالنقص ، وتعاح، والهلل  في هر عليه يف امل
أن ي وممممممرف يف امل ي   قا القل اشمممممم اه، ويق ب ويأش بأمصاله ويرج ، حمعم، اهاا 

عا، يف ال لو، فهقه غاحلب يف ال لو ي -عفصاا- مقه يف  ممممممممممممممصر  مما لص كمان غماحل اا 
  صقلنا له يف جملي العقو، قاح: واهلل حمقص ل يف العيييية، أه ب وأحضممممممممر ا، أما ل
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كمان غاحل اا  ارل ال لو، يعا الوممممممممممممممصر  الد هكرحما ا ق ين قليين  ة يف ال احلب يف 
 ال لو، وليسد يف ال احلب عن ال لو، أما ال احلب عن ال لو فقاح:

ان غائًبا بعيًدا عنها، والْ  اها  (، يُ سََََْ لفَ ا ، فََّّبائاِ ره سََََِ عْ ي مُ رِ تَ شََََْ مُ )وإنَ 
ر، أه مممب ا، مكمممة و ش كمممان الل ن، يقصح: أحمممما عنمممول حمقص ، لكن يف بلمممو   

ا عنها فله حاالن:  هبا، والهلل  ف ا اهللكم  نا  ان كان غاحل اا بعيوا

ليي عنوه غي هاك املاح الحال اُول  أن يك ن المشََََََتري معسََََََر، -
هذا ضَََََرر  ُنالقل يف ال لو ا  ر، فنقصح  نا: حيق لل احل  أن يفسممممممخ، ملاها  

 سخ، حمعم.قو يسافر وال يرج ، في ق لل احل  أن يفعَّيه، 

َل   إل  ن ع  ََامن من أن اع الخيََار  -تعََال   - م انتَََْ الم
 فْال:

اها باي  ه(،رؤيتُ  تْ مَ دى َْ ما تََ  ، ولتغيرِ في الصَََََف ِ   ِ َّْ لَّخُ  الخيارُ  تُ بُ ثْ )ويََ 
،  عنا من السممميار ، حمقصح  شممميئاا مص مممصفاا، قاح: أحما عنول آممميار  مص يين كقا ملالا

: باي شممميئاا مما أكن لممم طه ب اح: الومممفات،   بعو هل  ه ب املشممم ل، وقملالا
 عصن أفكر وأحممثر، وأتممأمممين يف اأمر، فرج  لممه بعممو يصمني، فصجممو  ممقا امل ي  قممو 
ت ي، قاح: عنول أحما كيلص متر عهص  متام، مم از، وو مممممممفه كقا وكقا، فل ا ه ب 

، و تي ، فرج  اليه بعو أآمممممم صي، فاشمممممم اه علل قاح: أرج  أآمممممم خي اهلل 
 مممممممف السمممممممابق، فل ا ق ضمممممممه وجوه قو ت ي، قاح: واهلل أحمد تأ رت أآممممممماو الص 

أآممممممم صعاا، حنن تركناه  ارل اللالجة ملالا رطب أو شمممممممةل من  قا الق يين، ف  ي، 
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فهنا يل د اخليار لل شمممممممممممم ل أم ال  يل د اخليار للخلف يف الوممممممممممممفة، ول  ي ما 
مم از،  ل اهللتقومد رؤي ه، رأم ال ضممممممماعة، قاح: تعالصا حمرم ال  ر، رطب ما شممممممما

فر ه وعماينمه،   ه مب ورج  لمه بعمو ثالثمة أيمام، وقماح: أعطا الرطمب،  الص، 
َّه خيار فأريو أن أش يه، فاش اه، وملا اآ ل ه وجوه قو حوين فيه ت ي وفسا ، 

 يار.،  قا ما ي علق بفوين خليار، أو باب اخلأو ليس له خيار  يثبت له الخيار
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َل   عال  إل  با  آخر، وه  في التصََََََََََر  في ت انتَْ الم
ل ، يعا شةل  م ي  أصز الن ع اُولوامل ي  علل حمصعني،  المبيا قبَ الْبض،

بض، الن ع اُول ما ي  ز التصََر  فيه قبَ الْاشمم ي ه، م ي  شممةل بي  ل ، 
 وأ املؤلف أوالا ف والن ع الثاني ما ال ي  ز ل  أن تتصر  فيه إال بعد قبضه،

  ورف فيه ق ين الق ض، ف ني أوالا أحمصاعه،   حك ه، أما أحمصاعه فقاح:مبا ال ي

َه   حى صََََََِ ولم يَ  دِ ْْ عَ بالْ  فَ زِ ولَ  حى ه صَََََََ  َ حْ ونَ  كيالً   مَ رَ تََ ن اشََََََْ ( ومَ  ) فصََََََ
  ٍ بآفَ  َِّ َ ، وإن تَ الباِئاِ  مانِ ن ضَََ ه فمِ ََّ بَْ قََ  َِّ َ ه، وإن تَ ِبضَََ ْْ ه فيه حت  يََ فُ ر  صَََ تَ 
  ِ طالبَ ومُ  وإمضََا ٍ  يٍ سََْ فَ  بينَ  رٍ تَ شََْ مُ  رَ يَِّ خُ  ه آدميٌّ فَ ََّ تَْ ، وإن أَ البياُ  ََ طَ بَ   ٍ يى ماوِ سَََ 
ما  َِّ َ ه، وإن تَ ضََِ بْ قََ  ََ ي فيه قبرِ تَ شََْ مُ الْ   ُ ر  صَََ تَ    زُ ه، وما عداه يَ لِ دَ ه ببَ فِ َِّ تْ مُ 

ٍَ مَ عََدا الْ  ه، ضََََََََََِ بْ ن قََ م ه بََائاه عََْ نََ مْ ه مََا لم يَ مََانََِ ن ضَََََََََََ فمِ ، ه ونح ِ  بيَا بكيََ
ٍَ  ياَ بِ ما  قبضُ  َُ صَََََُ حْ ويَ  بَْ  بذل ، وفي عٍ ْر أو ذَ  دٍّ أو عَ  نٍ زْ أو وَ  بكي وما  ةٍ رَ صَََََُ
 .هخَّيتِ ه بتَ ه، وغيرُ لِ بتناوُ  تناولُ ه وما يُ بنَِّْ  َُ َْ نَْ يَُ 

ََ    زُ . تَ يه سْ ( فَ و )اُقال ُ  فيها  يارَ ، وال خِ ثمنِ ال َِ ثْ مِ بِ  بياِ مَ الْ  ضِ بْ قََ  قب
 . َ عَ فْ وال شُ 

َه، ومَ  ق ين  ،  قه أحمصاي ما ال ي وممممرف فيه(ه َ حْ ونَ  كيالً   مَ رَ تََ ن اشَََْ )فصَََ
الق ض  ص املكيمين وحنصه، وحنصه  مقه يمو مين ك ها ثالثة أ ممممممممممممممناف، اهاا  ممممممممممممممار 
اجمل صي أربعة أ ناف: املكيين، واملصزون، واملعوو ، واملقروي،  قه أربعة أ ناف، 

من اشَََََََتر  مكياًل بالكيَ، وم زونا حمعم، ما ملاح املكيين  ط عاا املقومممممممممص   نا 
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 ال من اشمممممممممممممم م مكيالا جيافاا، يعا ذروًعا بالذرع، ومعدوًدا بالعد،بَال زن، ومَ
ملالا رأيمد كرتصن متر، فقلمد: بكم  مقا ال  ر، فقماح ل   قا الكرتصن مباحلة لاير، 
مل تشمممم ه علل أن  قا الكرتصن يوممممين عشممممر  كيلص، والممممهلل، مل تشمممم ه بالصزن وال 

بوون  كقا بوون تقوير و بالكيين، وااا اشمممممم ي ه و الص،  قا الوممممممم ، جيافاا، 
 حساب ملقوار ا يف الواي أو يف الصزن، والهلل 

اهاا فنقصح: من اشمممممممممممممم م، ه مب ا، الموكان، وجو عنوه كرتصن متر، قاح: 
أشمم ل من   قا الكرتصن،  قا كم  مماي  قاح:  قا عشممر    مم ، قاح: أشمم ل 

 .فهذا اشتراه بالكيَمن   قا الكرتصن علل أحمه عشر     ، 

، قاح:  قا الل م كم كيلص  قاح:  قا اني  من اشَََتر  بال زنالصَََ رة الث
 يين مخسة كيلص، قاح: اهاا أش ل  قا الل م علل أحمه مخسة كيلص.

قمماح لممه:  ممقه ملالا العل ممة فيهمما كم ح ممة  قمماح:  ممقه فيهمما  الثََالََ  العََد:
بطاقة، قاح: اهاا أشممم ل  قه ال طاقة علل أآممماو  233علل آممم يين امللاح  233
 بطاقة، والهلل  233أ ا 

قماح: بكم الق ماش  مقه  قطعة ق اش ك ي ، قاح:  قه  الرابا: المزروع،
ماحلة لاير، قاح: كم م   قاح: عشمممر  م ، قاح: اهاا أشممم ل  قا الق اش علل أحمه 

فهنا هذه الصََََ ر اُربع  ال يح ز له أن يتصََََر  فيها عشممممر  أم ار، والممممهلل  
 قبَ قبضها.
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لوين  ه الومممممممممصر يف بي  العني، أم يف بي  ا،  ين  قوهنا تنبيه حْيْ  مهم
أحما كند  احل اا أشر   قه املسألة علل أن  قه كلها بي   ين، فهص اش م عشر  
 مممممممممممممماي من ال  ر مص ممممممممممممممصفممة يف الممقمممة غي معينممة، ولكن المثما ر أن هلمم  ليي 
بوممم يهلل، وأن مرا  م أ مممالة بعقو  قا ال اب أن  قه اأشممميال أعيان، فاشممم م 

أحمه عشمممممممممر    ممممممممم ، اشممممممممم م  قا اللصب علل أحمه عشمممممممممر  أم ار،  قا ال  ر علل 
 و كقا.

 إًذا هذه أن اع ما ال يتصر  فيه قبَ الْبض ما حكمها 

: من اش م مكيالا وحنصه  هلل، وليم بالعقو، ومل أي له أن وقصله 
ن ص ارث ( ُعلهم منه أن من ملكه ب رَ تََ ن اشََََْ مَ ي ومممممرف فيه ق ين ق ضمممممه، قصله: )

فإن له أن ي ومممرف فيها من غي اف قار ا، ق ض، اها تعني حقه ملالا أو و مممية، 
 ب  ل  ملين  قه اأشيال مبياث أو حنصه، فإحمه أصز ال ورف فيها ق ين الق ض.

 المسعل  الثاني : حكم هذه اُصنا  اُربع ، ما حكمها 

تعا، ثالثة أحكام: اهللكم اأوح الليوم، اهللكم  هكر املومممممممممممممنف 
فيها، املسممممممألة اللاللة: حكم لمممممم ا ا، أو علل من يكصن اللان حكم ال وممممممرف 

 ل ا ا 
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 دِ ْْ عَ بالْ  فَ زِ ولَ  حى صَََ فقاح: ) أما المسََعل  اُول  وهي صََح  العْد ولزومه
ن (،  مممممهلل العقو، وال تف قر الوممممم ة ا، كيين املكيين، وال وز هفُ ر  صَََََ تَ  حى صََََِ ولم يَ 

 حمعم.املصزون، مبهر  العقو يع م العقو   ي اا ق ين الكيين، 

وعقممو ال ي   ممقا الزم أم جمماحلي   واُمر الثََاني أن العََْد هََذا عََْد بيا،
عقو ال ي  عقو الزم، فهقه شممأ ا شممأن آمماحلر امل يعات العقو فيها الزم، ال يف قر 
ليومها ا، الق ض، والمممممهلل   قا معىن قصله: ليم بالعقو، فلص  ناك  يار شمممممرط، 

يف  يعا حك ممه حكم آممممممممممممممماحلر ال يصي يليم مبهر  العقممو أم ال يليم  ي قل اخليممار،
الليوم وااصاز، فيه  يار جملي، فيه  يار شممرط، لكن من جهة اأ ممين أن ال ي  

 الزم، حمعم.

(،  قا القل اش م هِبضَ ْْ ه فيه حت  يََ فُ ر  صََ تَ  حى صَِ ولم يَ ) الحكم الثاني:
 قا الكرتصن من ال  ر علل أحمه عشممممممممر    مممممممم ،  رل من عنو ال احل  ومل ي م كيين 

ا ال  ر، ما بوأحما حمكيله ح  حم أكو من تسممممممليم ال ضمممممماعة علل الشممممممرط امل فق  ق
عليه، و ص أن  قا ال  ر عشمممر    ممم ،  رل املشممم ل ق ين أن ي م الكيين،   أرا  

ه فيه حت  فُ ر  صَ تَ  حى صِ ولم يَ أن ي ي  هل  الكرتصن،  ين له هل   قاح املونف: )
، ق ض امليروي له، ق ض املصزون بصزحمه(، وآمميأش معنا أن ق ض املكيين بكيهِبضَََ ْْ يََ 

بقرعه، ق ض املعوو  بعوه، والممممهلل  اهاا ال يوممممهلل توممممرفه فيه ح  يق ضممممه،  قا 
 بالنس ة لل ورف.
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ملا  رل  قا الرجين من عنو ال احل  ق ين   المسَََعل  الثالث  مسَََعل  الضَََمان،
كيين ال  ر، رج  ا، ال احل ، قاح: واهلل ال ضممماعة تلفد، ت لف علل لممم ان من  

ين الق ض فإ ا (، ان تلف ق له يعا ق الباِئاِ  مانِ ن ضَ ه فمِ ََّ بَْ قََ  َِّ َ وإن تَ اح: )ق
 ت لف علل ل ان ال احل ، ال علل ل ان املش ل، حمعم.

تلفد بعو  ( علم منه أ ا لصالباِئاِ  مانِ ن ضََََََََ ه فمِ ََّ بَْ قََ  َِّ َ وإن تَ وقصله: )
،   لص الق ض ف ن لم ان املشم ل، والق ض حيومين مباها  بالكيين في ا كان مكيالا

 حمعم.

 ان (  قه القاعو ، اأ مين أحمه من لالباِئاِ  مانِ ن ضََ ه فمِ ََّ بَْ قََ  َِّ َ إن تَ )
الصََََََََ رة تعا،، فقكر لل لف  مممممممممممصرتني،  ال احل ، لكن فومممممممممممين املؤلف 

، يعا عنوحما ا ن الكالم السممممممممممابق عن اُول : أن يك ن التَّ  بآف  سَََََََماوي 
ملشممم ل ق ين الق ض  علل لممم ان الضممم ان، علل لممم ان ال احل  أم علل لممم ان ا

ال احل ، ي قل السمؤاح ا  ر ليي يف قضممية الضمم ان، وااا يف أثر  قا ال لف علل 
 احمفساخ العقو، اها تلفد ينفسخ العقو أو ال ينفسخ 

ان كان ال لف  (، اهااالبياُ  ََ طَ بَ   ٍ يى ماوِ سََََََ   ٍ بآفَ  َِّ َ وإن تَ قاح املومممممممنف: )
احل  قو سمممممممخ، فيكصن ال ي  مفسمممممممص اا، ان كان ال بثفة  اوية بطين ال ي ، يعا احمف

ان التَّ ق ض الل ن، فإحمه ير ه لل شممممممممم ل، حمعم، احمفسمممممممممخ العقو،  بفعَ  وإنَ 
 آدمي، فما الحكم 
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(، هلِ دَ ه ببَ فِ َِّ تْ مُ   ِ البَ طومُ  وإمضا ٍ  يٍ سْ فَ  بينَ  رٍ تَ شْ مُ  رَ يَِّ خُ  ه آدميٌّ فَ ََّ تَْ وإن أَ )
وأتلف  قه ال ضممممممممماعة،  اهاا اها حومممممممممين ا تالف بسممممممممم ب شمممممممممخص، جال واحو

املطال ة  نا علل من  حمقصح: أيها املش ل أحمد بني  يارين: اما أن تفسخ ال ي ، 
وترج  بالل ن القل  فع ه، أو متضممممممممممممة ال ي ، تقصح: ال، أحما أمضممممممممممممة ال ي ، وأحما 
آصف أطالب امل لف ب وح  قا امل ل،ف، وال وح يكصن ملله ان كان ملليًّا، وقي  ه 

 ،  قا حكم ما ال ي ورف فيه ق ين الق ض.اها كان م قصماا

فقكر املؤلف حمصعه وحك ه، ما  ة  وأمَا مَا يتصََََََََََر  فيه قبَ الْبض،
اأشميال الد أصز ال ومرف فيها ق ين الق ض  يعا اش ي ها، وم   قا من حق  

ي رِ تَ شََََْ مُ الْ   ُ ر  صَََََ تَ    زُ وما عداه يَ أن ت يعها ق ين أن تق ضممممها، ما  ة  قاح: )
 ََ (، اهاا ما عوا  قه اأربعة، وما  ة  مكيين، ما بي  بالكيين، أو هضََََََِ بْ قََ  فيه قب

بمممالصزن، أو بمممالعمممو، أو بمممالمممقري، فيهصز ال وممممممممممممممرف فيمممه ق مممين الق ض، لكن زا  
اأ م اب علل  قا مساحلين أ رم، قالصا: اها بي  بالكيين، أو بالصزن، أو بالعو، 

رؤية بي  بالأو بالقري، أو بالص مممممممممممف امل قوم، أو بي  بالص مممممممممممف، السممممممممممما و أو 
امل قومة، فهقه مسممماحلين أصز فيها ماها  فهقه مسممماحلين ال أصز ال ومممرف فيها ق ين 

 الق ض، وما عوا ا فإحمه أصز ال ورف فيه ق ين ق ضه، حمعم.

ي رِ تَ شَََْ مُ الْ   ُ ر  صََََ تَ    زُ يَ بني املؤلف مسممممأل ني، ال وممممرف قاح: ) حكمه:
 ََ  أما ضمانه فما حكمه و  (، أصز تورف املش ل فيه ق ين ق ضه،هضِ بْ قََ  فيه قب

( وان تلف ما عوا امل ي  بكيين ووزن، يعا ان تلفد همَانِ ن ضَََََََََََ فمِ  َِّ َ وإن تَ )
غي  قه اأربعة ملاله: اشمممممم يد آمممممميار  من الصكالة، مت العقو، وبعو هل  تلفد 
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  السميار  الد اشم ي ها، ملا حمقصح: تلفد السميار  الد اش ي ها، حنن حم كلم عن بي
عني، أما اها كنا حم كلم عن بي   ين فال ي وصر، أو ي وصر ال لف؛  ين أم عني  

والمممهلل، فإها تلفد السممميار ، يعا اشممم يد آممميار   ُن الدين غير معين أصَََاًل،
معينة،   بعو الشممرال حوممين حريق يف املعرض، وتلفد  قه السمميار ، ت لف علل 

  زُ  ا عداه يَ وملمم احم  أيها املشمم ل، ال علل لمم ان ال احل ، و قا من قصله: )
ََ رِ تَ شََََْ مُ الْ   ُ ر  صَََََ تَ  ٍَ مَ ما عدا الْ  َِّ َ ه، وإن تَ ضََََِ بْ قََ  ي فيه قب ، ه ونح ِ  بيَا بكي
(، فهقا حكم لمممم احمه، وهاك حكم ال وممممرف فيه، ولكن الضمممم ان همانِ ن ضََََ فمِ 

وان كان علل املشمممممم ل،  قا يف اا لة، ولكن يسمممممم لىن منه اآمممممم لنال، وهلقا قاح 
 ض (، فإها من  ال احل  املشمممممممممممممم ل من قهضََََََََََِ بْ من قََ  ه بائاه عْ نََ مْ مَا لم يَ املؤلف: )

السمممميار ، اشمممم م السمممميار ، قاح آممممل ا السمممميار ، قاح: ال ما أآممممل   السمممميار ، 
ن ُف لفد بعو ام ناي ال احل  من اق الممممممممها لل شمممممممم ل؛ فإن ال احل  لممممممممامن  نا؛ 

الغاصب  ، وال ا ب يوه يو ل ان أم ال  يوه يو ل ان.حكمهَ 

تعمما، ا، مسممممممممممممممماحلممين الق ض، وبني الق ض مبمماها  ؤلف   احم قممين امل
ٍَ  اَ يما بِ  قبضُ  َُ صََََُ حْ ويَ حيومممممين  مباها حيومممممين الق ض يا شممممميخ  قاح: ) أو  بكي

( ما بي  بكيين أو وزن أو عو أو هري بقل ، يعا ما بذل  عٍ ْر أو ذَ  دٍّ أو عَ  نٍ زْ وَ 
بالعو   بي  بالكيين فق ضمممممممممممه أن يكاح، وما بي  بالصزن فق ضمممممممممممه أن يصزن، وما بي

فق ضممه أن يعو، وما بي  بالقري فق ضممه أن يقري، فلص بع    قا اللصب علل أحمه 
عشممر  أهري، ف سمم نا قلنا واحو اثنني، وعو حما عشممر  أهري، متام، تأكوحما أن  قا 
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اللصب أو  قا الق اش عشمممر  أهري أو عشمممر  أم ار، مبهر  حومممصح القري  ضمممر  
 يين.وكقل  قين يف الصزن، وقين يف الكاملش ل وال احل ، فإحمه قو ق ض، والهلل  

الْبض في المسََائَ اُخر ، المسََائَ التي ي  ز التصََر  فيها قبَ 
 الْبض، ما صف  الْبض فيها 

بَْ ) ( الوممممممممممم  الكصمة من الطعام، قاح: أبيع   قه الكصمة من ةٍ رَ وفي صَََََََُ
ال  ر، ما باعها علل أ ا عشممر  أقفي ، أو عشمممر    ممم ، ال، باي  قه الومممم  من 

لطعام، فإحمه أصز ال ومممممممرف فيها ق ين الق ض، مباها يكصن ق ضمممممممها  بكيلها  ال، ا
 ة أ مممالا ما بيعد بالكيين، وااا يكصن ق ضمممها بنقلها، امحين أغرالممم  واحمقلها، 
تكصن قممابض هلمما، اهاا مما فمماحلممو  هكر الق ض  نما م  أحمممه ال ي تممب عليممه حكم يف 

فضممم ا ا علل املشممم ل  ال ي  من جهة الضممم ان، وال من جهة لممم ان ال ومممرف،
مبهر  العقو،  مممممم يهلل أم ال  ح  ولص مل يق ض، وأصز لل شمممممم ل أن ي وممممممرف 

 فيها ق ين أن يق ض، ملاها يقكرون الق ض  نا  حمعم 

ال، قلنا أصز، ا ن حمف ض املسألة في ا باي  م  معينة، قاح: أبيع   قه 
ها لم تبا ُنأصز؛  الومممممممم ، الكصمة من الطعام، أصز بيعها ق ين ق ضمممممممها أم ال 

قا ، لكن فاحلو  معرفة الق ض  نا ال   ص هببكيََ وال ب زن وال بعَد وال بَذرع
، لْبضُن الرهن ال يَّزف إال باال ماب، بمين الق ض يفيموحمما بعمو هلم  يف الر ن؛ 

 يفيوحما يف اهل ة، فإن اهل ة ال تليم اال بالق ض، يفيوحما يف مساحلين أ رم، قاح:
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بَْ ) (، ما هخَّيتِ ه بتَ يرُ ه، وغلِ بتناوُ  تناولُ ه ومَا يُ بنََِّْ  َُ ََْ نَْ ومَا يَُ  ةٍ رَ وفي صََََََََََُ
ينقين بنقله، ملين ماها  قالصا: ملين اللياب، اشمممممممممممممم يد ثصب اها أ قته، حمقل ه، ما 
ي نممماوح ب نممماولمممه ملمممين مممماها  النقمممو، الفلصو، اها تنممماول هممما فقمممو ق ضمممممممممممممم هممما، وغيه 

عا أن خُي،ُلة بينممه  ممه، يب خلي مه، غي مما هكر ملمين العقمار، فممإن ق ض العقممار ب خلي
وبني االحم فاي به،  الص، اشممم يد فيال، ال احل   رل وأ ق أغرالمممه، وقاح ل : 

 تفضين، فإحمه قو أق ض   قا العقار.

هي و ا، مسممممممممألة ثاللة يف  قا ال اب،  -تعا، -  احم قين املؤلف 
الص ف الفقهة لإلقالة  ين  ة  -تعا، -، وبني املؤلف مسعل  اُقال 

ا معن  ما قالة فسممممممممخ وليسممممممممد بيعاا، (، يه سََََََْ فَ  واُقال ُ أو فسممممممممخ  قاح: )بي  
ا ن لص ه  د واشمممم يد آمممميار  خب سممممني ألف لاير، وملا رجعد ال يد،  اُقال  

ومع  السممميار ، ر ك أ صك، قاح ل :  قه السممميار  ما تناآممم  ، ارج  وأرجعها 
قلد:  نا  يار شممممممممممممممرط،ا، ال ماحل ، فرجعد اليه، وقلد له: أرجعها، قاح: ما بين

أيي  اهلل  ي، أحما أريو أن أفسمخ العقو بطيب  اطر أو برلما، ف الي  ا علل 
 قه  مممممممممممصر  ا قالة،  ين  ة بي   يعا  فهذا ه  معن  اُقال ،فسمممممممممممخ العقو، 

أحمد ا ن ملا أرجعد ال ضاعة لل احل ، وأعطاك الل ن القل  فع ه،  ين أحمد ت ي  
حلو   قا ما فا هي فسَََي، وليسَََت عًْدا جديًدا،، عليه السممميار  هبقا الل ن  ال

ملا حمقصح: ا قالة فسممممخ ولليسممممد بيعاا، م  أ ا يف اهللقيقة فيها  ف  شمممممةل وأ ق 
 وإنما هي رفا لَّعْد السابَ.شةل، لكنها ليسد بيعاا، 

َل  عدة  مرات: ر الم  ما  مرةَ  نها فسًخا ال بيًعا  َذ
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ََ    زُ تَ ) أولهََا: ال أصز  تممقكرون قلنمما ممما ي مماي بكيممين   (،بياِ مَ الْ  ضِ بْ قََ  قبََ
ن اُقال  ُبيعه ق ين ق ضمممممه،  ممممم يهلل أم ال  ا قالة جتصز فيه ق ين ق ضمممممه  جتصز؛ 

، فلص رج  أحمد ما ق ضمد ال  ر، اش يد من ال احل   قا ال  ر علل ليسَت بيًعا
أحمه ماحلة  مممممممممممممماي، وأعطي ه ألف لاير، وه  د ومل تكله، مل تسمممممممممممممم صفه، جئد بعو 

ل احل ، قلد: واهلل، آممممممممممماىا، أحما أريو أن أفسمممممممممممخ العقو،  ق آممممممممممماعة، رجعد ل
بضمممممممممممممماع م ، وأعطا ماها  وأعطا الل ن، فصافق ل  ال احل  علل  قا، أصز، أم 

 .اُن اُقال  فسي وليست بيعً حمقصح: بع ه ق ين ق ضه  ما رأيكم  أصز؛ 

اح: ق المسََََََََََعلَ  الثاني  التي تترتب عَّ َ  ن اُقال  فسًََََََََََخا ال بيًعا،
ا مََا دامََت ُنهََ(، أن ا قممالممة تكصن مبلممين الل ن ال أقممين وال أكلر؛ الثمنِ  َِ ثََْ مِ بِ )

 س   الل ن فف نها تك ن بمثَ الثمن، ، هي رفا لَّعْد، وفسي، وليست بيًعا
المقل  فع مه كمامالا ال زيما   وال حمقص، فمإها رفض ال ماحل  قماح: ال، أحمما ال أريو أن 

، لمه ورٌل أم ال   ما املخرل  أن ي ي ، أن يشمممممممممممممم ل، يقصح: أر  لم  الل ن كمامالا
واهلل، احممثر، أحمما أعص  فمأشمممممممممممممم يهما من عنموك، حنن ليي عنموحما ارجاي وال ت ويين، 
أحمد اشممممم ي ها بكم  قاح: اشممممم ي ها مباحلة، قاح:  ق  قه تسمممممعني، وأحما أشممممم يها 
من ، واآ ل ها، تكصن بيعاا، ولكن يش ط حينئق ما يش ط يف ال ي ، ومن أبرز 

ن أبرز ما يشممم ط  نا أن حمقصح: ال أصز أن تكصن عينة، فهص ي ي  لل احل  هل ، م
اأوح،   يهلل أم ال  فلص قاح: أحمد اش ي ها من عنو ال احل  اأوح مباحلة مؤجلة، 
  أرجع همما اليممه، وقلممد افسممممممممممممممخ ل العقممو، وأحمممد قلممد  ممقه الكل ممة فقط ابرالا 

 ح: ال، ما أفسممممممممخ، لكنللقمة، ح  ال تكصن عينة، قلد: افسممممممممخ ل العقو، قا
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ممكن أشمممممم يها من ،  ق  قه تسمممممممعني حالة، أفضممممممد ا،  مممممممصر  العينة أم ال  
 أفضد ا،  صر  العينة، فال جتصز.

)وإن طَََّب أحَدهمََا اُقَالََ  فََعب  قماح: مبلممين الل ن، وهلممقا قماح ا قنمماي: 
اآلخر، فاسََََََََتعنفا بيًعا جاز بزيادة عن الثمن اُول ونْ  عن الثمن اُول، 

( بمثَ الثمن: )، ليي  ناك مشممممممكلة، وقصح املوممممممنف جنسََََه( وبغير
 قا ي ضمممم ن املللية يف القي ة، ال يكصن بأكلر وأقين، وي ضمممم ن املللية يف ااني، 
فممإها بيعممد بممووالرات تكصن ا قمممالممة بر  تلمم  الممووالرات ال بر  ممما يعمما هلمما من 

 الرياالت.

فيها  يارَ خِ  وال: )االمسََََعل  الثالث  مما يترتب عَّ َ  نها فسًََََخا ال بيعً 
(، ال يل د اخليار يف ا قالة، قاح: فسممممممممممخنا العقو، أعطصن حمقص ل،  َ عَ فْ وال شَََََََُ 

أوح ممما ق ض حمقص ه، قمماح: ال، أحممما أتراج  عن ا قممالممة خبيممار اجمللي، يل ممد  يممار 
ن أحمصاي ، والممممممممهلل  وال غيه مُنها ليسََََََت بيًعااجمللي  ال يل د  يار اجمللي؛ 

 لشرط، وال  يار العيب.اخليار، وال  يار ا

 ( وال شممفعة فيها، ما  ممصر  الشممفعة يف  قه املسممألة يف َ عَ فْ وال شََُ ) الرابا:
ا قالة  حمقصح: علل آ يين امللاح  صر  الشفعة أحما بعد حوة ملالا أرض مش كة 
بيا وبني فيوممممين، حموممممفها ل وحموممممفها له، مشمممماي، ف عد حوممممد لنوممممر، جيو  

ه لفيومممممممممين الشمممممممممفعة، أليي كقل   يل د لا ن ملا بعد حومممممممممد لنومممممممممر يل د 
الشمفعة،  ص ال يريو الشفعة، فقاح: ال، وحمعم، حمور رجين  ي، وأ الا وآهالا به 
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شممريكاا معة يف اأرض، فلم يطلب الشممفعة، متام  ا ن حموممر ملا اشمم م اأرض، 
بعو يصمني حموم علل الشمممممممممرال، وجالن وقاح: أحما أريو أن تقيلا، تفسمممممممممخ العقو، 

 ،  مممق،  مممقه حمقص ك، وأعطا اأرض، ملممما أعطمممان اأرض، جمممال قلمممد: أقل ممم
فيوممممين، قاح: أحما أطلب الشممممفعة ا ن، يريو أن خيرجا ويسمممم قين باأرض،  كم 
أن ا ن   لد يف الشممممممممممراكة معه، كان شممممممممممريكه من  حموممممممممممر، حمقصح: ليي ل  

كن لص فيومممين ل ُن اُقال  ليسَََت بيًعا، ال يثبت فيها الشَََفع ،شمممفعة، ملاها  
  وباي علة اأرض بيعاا، ال اقالة، يل د لفيوممممممممممممين الشمممممممممممممفعة أم ال  تل د له رج

الشممفعة،  قه أرب  مسمماحلين م ت ة علل ال ص مميف الفقهة لإلقالة،  ين  ة بي  أم 
، وهلقا رت نا عليها  قه اأحكام، لص قلنا  ة بي ، عكسمممممممنا هي فسَََََيفسمممممممخ  

  قه اأحكام.

**************** 
 ا، بمماب الربمما والوممممممممممممممرف، وق ممين أن حمقرأ  تعمما،   احم قممين املؤلف 

أريو أن أخلص لكم ال اب،  قا ال اب الربا  -تعا، -كالم املوممممممممممممنف 
يف  قا ال اب أن امل يعات علل  -أيها ا  ص  الكرام -والوممممممممرف، أوح مسممممممممألة 

حمصعني، ط عاا  قا ال اب معقص  ل يان ربا ال يصي ال ل يان ربا القروض، ربا القروض 
 يف باب القرض، أما حنن ا ن فن كلم عن ربا ال يصي. -ان شال اهلل-يأش معنا 

ها الربا، أشممممممممممميال أرل في المبيعات عَّ  ن عين: رب يات، وغير رب يات،
وأشميال ال أرل فيها الربا، اأشيال الد ال أرل فيها الربا خنرجها من  قا ال اب 

يصي، فيها ربا ماها  ال من اأآمممممممممممممماو،  الص ال أرل فيها الربا، ط عاا ال أرل 
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أما ربا القروض فيهرل يف كين شممممممممممةل امجاعاا حكاه ابن حيم، وملا حمقصح: حكاه 
ابن حيم، حكل ا مجاي علل جريان ربا القروض يف كين اأ مممممممممناف واأجناو، 
ا، ليي عنوه غي ا، أما ربا  ابن حيم يقوممممر ربا ال يصي علل اأ ممممناف السمممم ة أبوا

 يصي يف اأ مممممناف السممممم ة، فإحمه حكل ا مجاي علل القروض م  أحمه يقومممممر ربا ال
:  ين اأورال املالية  جريان ربا القروض يف كين شمممممممممةل، فلص جئد تناقشممممممممما ملالا
ا يف حكم  أرل فيهمما الربمما أم ال أرل فيهمما الربمما   ممقا النقمماش  ممين يؤثر شمممممممممممممميئمما
القروض، جريان ربا القروض فيها   قا ال يؤثر، لص قلد ل أقرلمممم  رمين، علل 

، أصز   قا ربا ىرم با مجاي، والمممممممممممممهلل  لص تقرلممممممممممممما تراب  أن تر ه زيا   قليالا
قلمد: واهلل أحمما أح مال ترابماا أريمو أتي م بمه ملالا ، أو ى ممال أبا بيمد وأح مال ا، 
رممين، قلمد: أعطا قالب، وأحمما أرجعه ل  قالبني أو قالب وحموممممممممممممممف، أصز أم 

، اََ قرض جر نفًعا فه  رب  ُن أي شرط جر نفًعا في الْرض،ال  ال أصز؛ 
و مقا ال خي لف بما  الف الوممممممممممممممنف، وااما حم كلم  نما عن ربما مماها  ربا ال يصي، 

ين اللياب،  قا خنرجه، مل المبيعَات عَّ  ن عين: مَا ال ي ري فيه الربافنقصح: 
 ملين آيار  بسيارتني، جصاح  صالني،  قا ال أرل فيه الربا، واحم هينا.

مَا ه  الََذي ي ري فيَه الربََا  المَذهَب أن لربمما، حممأش ا، مما أرل فيمه ا
ة اهاا علمة جريان الربا   الذي ي ري فيه الربا أمران: المكيالت والم زونات،

الكيمممين والصزن، فممماملكيمممين واملصزون أرل فيمممه الربممما، ملممما حمقصح: املصزون يمممو مممين فيمممه 
 الوماها  الق ب والفضممممممممممة، ف ُن زمانهم النْ د هي الذهبالنقص  يف زما م؛ 

حاجة أن يقصلصا: أن الربصيات  ة... حمأش ا ن قلنا ان الربا أرل يف  مممممممممممممنفني: 
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ن ُيف املكيالت ومممماها  واملصزوحممممات، ويمممو مممين يف املصزوحممممات النقمممو يف زمممما م؛ 
والممممممممهلل  والنمثر  نا بكصحمه مكيين أو مصزون  النْد في زمانهم ذهب أو فضََََََ ،

، أو  طلقاا، آممممممصال كاحمد آمممممم احل الق ب والفضممممممة ربصية مطلقاا، أرل فيها الربا م
كاحمد موممممممممممصغة حلة، فال  رجها الوممممممممممنعة عن كص ا ربصية، خبالف اأشمممممممممميال 

 اأ رم، والهلل 

، فإما أن ي يعه -أيها ا  ص  الكرام -اهاا حممأش ا ن   فنقصح: اها باي مكيالا
، فال أرل الربا، احم هينا، املكيين ملين ماها  ال  ر، وغي الربصل  ب ي ربصل أ ممممممممممالا
ملين جصاح، ف اي  ممممماي من ال  ر  صاح،  ين يشممممم ط  ممممماي جصاالت  حمقصح: ال 

 أرل الربا، ال ربا الفضين، وال ربا النسيئة، احم هينا.

 إذا باع مكياًل بمكيَ من جنسَََه، ال بد من أمرين: التْابض والتما َ،
ل يشَََََترط  ال   أشَََََيا : الحَّ  وعلل طريقة املوممممممنف، و ة يعا أ ل، حمقصح: 

ا م  بعض يف  لتمَََا ََََ،والْبض وا ا يف  ممممقا ال مممماب اهلللصح والق ض  احل مممما ط عمممما
اهللكم، اها اشممم طنا اهلللصح م اشمممر  حمشممم ط الق ض، اهاا مكيين مبكيين من جنسمممه 
يشم ط الق ض واهلللصح وال  اثين، من يعطينا ملاح علل مكيين مبكيين من جنسه  

 ين يفمتر آممممممممممكرل، ب  ر آممممممممممكرل، ال بو ماها   مممممممممماي بومممممممممماي، فإها قلنا ال  اث
املكيالت يع م ال  ممماثمممين يف الكيمممين، اهاا ال  ممماثمممين بممماملعيمممار الشممممممممممممممرعة، الكيمممين يف 
املكيالت، والصزن يف املصزوحمات، اهاا بعد  ممماي متر آمممكرل، بوممماي متر آمممكرل، 
ال بمو من ال قابض يف اجمللي وال  اثين واهلللصح، اهاا متر آممممممممممممممكرل ب  ر  الص، 

 الص، عهص ، آمممممكرل،  ،ُن التمر جنس واحدحمفي اهللكم  حمفي اهللكم؛ 



1730 
 

برحة، متام، روآمممماحما غي هل ، كلها  قه ماها  ااا  ة أحمصاي لقل  ااني، اهاا 
ااني  ص ما له اآمممممممم واحو وآممممممميأش معنا، يشممممممم ين أحمصاعاا، كال  ر، فهص جني 

 واحو با  الف أحمصاعه، والهلل 

إذا قَّنا مكيَ بمكيَ من جنسه يشترط الحَّ ل والتْابض  هنا مسعل :
 َ، ما الفرق بين الحَّ ل والتْابض والتما َ والتما 

الفرل بني ال  ماثمين واهلللصح وال قابض  ا ر، يعا ال  اثين ما  ص   مممممممممممممماي 
بوممممممماي، ف ا الفرل حمقصح: يشممممممم ط ماها  ال قابض، اهلللصح والق ض وال  اثين، ما 
الفرل بني اهلللصح والق ض   ين  ناك فرل أم  ا معىن واحو  و ين ي وصر وجص  

تقممابض، أو تقممابض ب ي حلصح  أم ال ي وممممممممممممممصر  ي وممممممممممممممصر، أعطنمما  حلصح ب ي
الومممممصر ، أوالا ما معىن اهلللصح  وما معىن ال قابض  وبضمممممو ا ت  يي اأشممممميال، ما 
لممو اهلللصح  حين وقد اآمم المه، اهاا ولمموه  ال، لمموه الق ض  ال ليي لمموه، 
ال أجيين، من القل قاح ال أجيين  أحسمممممممممممممند، اهلللصح لممممممممممممموه ال أجيين، والق ض 
لموه ماها  ا جين وال أجيين شمةل واحو، عوم الق ض، عُم، ما اآم فوحما شةل، 
تقصح: اهلللصح لممممممممموه عوم اهلللصح، ال، الضممممممممم ان  ال، حمعم  ال، فقط عم ب ع ي 

ا، حمريو أ ُنه قد يك ن النسَََع مْابَ الحَّ ل،أولمممهلل، النسمممأ،   ل ال أ ي أيضمممما
 جيين.صن ال أ ي وال أمن  قا، ال أ ي حي  ين أن يكصن لو اهلللصح، يعا يك

الق ض لمممممموه عوم ال سممممممليم، فقط ز  كل ة تكصن ا جابة  مممممم ي ة، يف 
اجمللي، أحسممممممممممند، اهاا لممممممممممو الق ض ال فرل من اجمللي  ون ال سممممممممممليم أو  ون 
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الق ض، والمممممممممهلل  فاهلللصح ي علق بومممممممممي ة العقو، ال أجيين ي علق بومممممممممي ة العقو، 
ق بالوممممي ة،  ض وعومه فال ي علاهلللصح وال أجيين ي علقان بوممممي ة العقو، وأما الق

متد الوممممممي ة، وبعو هل  آممممممل د يف اجمللي  قا ق ض، مل تسمممممملم يف اجمللي مل 
حيوممممممممممين الق ض، والممممممممممهلل  أعطيكم ملاح: اتفق الطرفان علل بي  ال  ر علل أن 
،  عصحما حمأ ق ا يف ملاح علل الربصيات، أعطيكم ملاح علل  يسمممممممممممملم الل ن حاالًّ

السممكرل بومماي من ال  ر  الص، ما املطلصب  الربصيات، بعد  مماي من ال  ر 
ا،  قا ا الح  املطلصب اهلللصح، فمإها قماح: علل أن أآممممممممممممممل م  ال  ر  الص غموا
بشمممممممممرط ماها  اهلللصح، واها قاح: علل أن أآمممممممممل   ال  ر يف  قا اليصم، ما أ ين 
بمماهلللصح، لكنممه  رل من اجمللي وه ممب لمموكمماحمممه، وأحضممممممممممممممر ال  ر  الح  قيقممة، 

ح حموممممممممف  قيقة، و ص قاعو، رج  ا، اجمللي وآممممممممل ه، فيه وليي  قيق ني،  ال
، والمممممممممهلل، فيه ا الح مباها   تأجيين  ليي  ناك تأجيين،  قا ال يسممممممممم ل تأجيالا
بممالق ض، والممممممممممممممهلل، اهاا ال بممو من الق ض، وال بممو من اهلللصح، ال يكفة اهلللصح 

 و رل من اجمللي ل أش بال ضاعة، ا  ين الق ض.

غي مق صض  أم ال ي وممممصر  ي وممممصر، ملين  اهاا  ين ي وممممصر أن يكصن حاالًّ 
امللاح القل هكرحماه، أبيع  السمممملعة أتسممممل ها اليصم، أتسممممل ها فصراا، قاح: أبشممممر، 
ووق  العقو،  رل  الح  قيقة، و ص عنوه ال ضاعة، ا الح بالق ض م  حوصح 

 اهلللصح.

اهاا  ين ي ومصر حومصح الق ض م  ا  الح باهلللصح أم ال ي ومصر  ي وممصر 
ا يف جملي العقو  ال ي ومممممممصر  يا شممممممميخ    ين ي ومممممممصر أن يكصن مؤجالا مق صلممممممما
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ا،   من عنوه تنازح عن ال أجيين،  يقصح: ي فقان علل أن يكصن ال  ر يسممممممملم غوا
ا أن يسممممممل ه يف اأجين م   وآممممممل ه يف اجمللي،  قه  ممممممصر ، لكن ي وممممممصر أيضمممممما

 يف االكممما  يف اجمللي  بقة اثنمممان يف حمفي اجمللي ى صآممممممممممممممممان، مقفمممين عليه ممما،
السممممممممهن زحمياحمة واحو ، عافاحما اهلل واياكم، قاح: بعا  مممممممماعاا من متر، و ص رجين 
أ له أحضممروا له متراا يف السممهن، قاح: بعا  مماعاا من ال  ر، قاح: أبيع   مماعاا 
من ال  ر علل أن أآممممل ه ل  بعو أربعة أيام، و م يف اجمللي حمفسممممه، فسممممل ه يف 

ز  ال أصز يف الربصيممممات يعا، اها جملي العقمممو، لكن ممممماها  لكنممممه مؤجممممين، أص 
اشمممممممممممممم طنمما اهلللصح والق ض، ال بممو من اهلللصح الممقل يقممابلممه اأجممين، وال بممو من 

 الق ض مبعىن أال ي فرقا من جملي العقو اال بال قابض، والهلل 

التمر بمكيَ من جنسه،حمرج  فنقصح:  يشترط ر، متر ب   إذا باع مكياًلَ 
 بعو ال ي فرقان من جملي العقو اال ،التما َ صََََاع بصََََاع، ويشََََترط التْابض

 احم هال ال سلم وال سليم، ويش ط اهلللصح فال أصز اش اط اأجين يف عقو ال  اي .

ملمماح: مكيممين مبكيممين من غي  إذا بََاع مكيَََ بمكيَََ من غير جنسَََََََََََه،
 ل: يشََترط نْجنسممه متر بم، قاح: أبيع  ملالا  مماي من ال  ر بومماي من الم، 

 يش ط والمهلل  فيش ط ال قابض، وال يشترط التما َ، الحَّ ل والتْابض، وال
ال  اثين، فلص باعه  مممممممممممممماي متر بومممممممممممممماعني بر فال بأو، لكن بال قابض يف جملي 
العقو، اهاا  قا مكيين مبكيين من جنسمممممممممه وعرفناه، مكيين مبكيين من غي جنسمممممممممه 

المكيَ بالم زون،وعرفنماه، ي قل عنموحمما  املصزون و  مكيَ بغير مكيَ أصََََََََََاًل،َ 
ْابض ال يشترط ال تم ال  ربصل، باي  اعاا من ال  ر بكيلص من الل م، ربصل أ
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، والممممممهلل  فلص تفرقا من جملي العقو ق ين الق ض  ممممممهلل أم ال   ممممممهلل، وال تما َ
و ين يشمم ط ق ض أحو العصلممني  ان كان  يناا بوين، يعا باعه  مماي من ال  ر 

أحو  ضيف المقممة بكيلص هللم يف المقممة،  قا  ين بوين، يشمممممممممممممم ط لومممممممممممممم  ه ق 
العصلممممممممممممممني، لكن مما لمه عالقمة ب ماب الربا،  قه يف مسممممممممممممممألة بي  الوين بالوين، 

 والهلل 

اهاا عرفنا املكيين باملكيين من جنسمممممممممممممه، واملكيين باملكيين من غي جنسمممممممممممممه، 
نَََعتي اآلن إل  الم زون، نفس الكالف، إال أن وعرفنمممما املكيممممين ب ي املكيممممين، 

بََد أن تضََََََََََا في ذهنََ  أن الم زون فيََه احتراز، مََا ه  هََذا االحتراز  ال 
و ة مصزوحمة أم  عندهم الذهب والفضََََََََََ  هي النْ د، النْ د من الم زونات،

ال  مصزوحمة، فهم يعاملصن النقو يف كلي من مسممماحلين  قا ال اب كأحمه جني   ر، 
إذا بََاع م زون بم زون من ممما يعطصحمممه حكم املصزوحمممات بممإطالل، وهلممقا حمقصح: 

هللم غنم  ملاله باي لتْابض والتما َ،جنسَََََه فما الحكم  يشَََََترط الحَّ ل وا
بل م غنم، مصزون مبصزون من جنسمممه، والمممهلل أم ال  فال بو كيلص بكيلص، وال بو 

 أن ي م الق ض يف جملي العقو من غي تأجيين.

اهلا ، ملإًذا م زون بم زون من غير جنسََََََََََه، نْ ل: ال بَد من التْابض
ا من اأمللة هللم غنم  نسمممممان بل م بقر، فإ  ا جهللم  ويو، وآممممميأش معنا أيضممممما

ا، فإها باي هللم بقر بل م غنم،  ا واحوا تْابض في يشترط الو لفان، ليسما جنسما
 و ين يش ط ال  اثين  ال يش ط ال  الف ااني. م َّس العْد،
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اهاا عرفنا املصزون باملصزون من جنسممممممممممه، واملصزون باملصزون من غي جنسممممممممممه، 
 ترط ال تْابض وال تما َ.الم زون بغير الم زون، ال يشي قل عنوحما 

 هنا تنبيه:

، أكن أن حمييممو علل ال قسمممممممممممممميم ليكصن أكلر مكيَََ بغير مكيَََحنن قلنمما 
كيَ من مكيَ بغير م مكيَ بغير مكيَ فَّه ص رتان:حوراا أن حمقصح: اها باي 

 بغير يبيا مكياًل ، و قا القل هكرحماه، و ص ال الب، لكن ي وممصر أن غير جنسَه
 مقا بي  املكيمين ال بمو أن يع م فيمه امل اثلة يف  ، كيف  مقا مكيََ من جنسََََََََََه

املعيار الشرعة، لكن املكيين قو تو ين عليه الوناعة، وقو تو ين عليه ال  ييات 
الد جتعلممممه غي مكيممممين، فمممماخل ي ملالا مكيممممين أم غي مكيممممين  اخل ي ليي مبكيممممين، 

، الم القل  ن  م ه  قا اخل ي ن  يهلل أم ال  ي اي اما عوًّا أو وزحماا، ال ي اي كيالا
ال و  ال ي  ز،مكيممين، فممإها بعممد مكيالا ب ي مكيممين من جنسمممممممممممممممه، فهنمما حمقصح: 

، والممممممممممهلل  ال أكن  حمقصح: يع م ال قابض وال  اثين، لعوم امكان ال  اثين أ ممممممممممالا
 والهلل  ال ي  ز أن تبيا بر بخبز من البر،ال  اثين، وهلقا 

قا ،  سََََََََََهإذا باع م زونًا بم زون من غير جنكمقلم  حمقصح يف املصزون، 
ال يعتبر تََْابض وال تمَا ََ، م زون بم زون من جنسََََََََََه إن المقل هكرحمماه أحممه 

رناه  ، وآيأش مييو من ال فويين ان شال اهلل يف ال اب.تص ر عَّ  ما َذ

لمممممممممممممم  يف اع  ارك أمراا   ر القل هكرحماه ق ين قليين، اها قلنا مصزون مبصزون 
ن ح  ال  اثين، لك ماها  ال قابض وال يشممممم ط -قلنا-من غي جنسمممممه، يشممممم ط 
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إذا بَاع م زونًا بم زون من غير  مقا حمريمو أن حمقسمممممممممممممم مه ا، قسمممممممممممممم ني، فنقصح: 
ان  جنسََََََََََه، ف ما أن يك ن أحدهما نًْدا، أو ال يك ن أحدهما نًْدا، ف نَ 

اليت ، الحمثصا عاملنا النقو كأحمه شةل ثأحدهما نًْدا فال يشترط حت  التْابض
كان أحو ا ه ب أو فضة، يعا ملالا اها غي املكيين وغي املصزون، والهلل  فإها  

باي حويو بق ب،  ين يشممممممممممممم ط ال قابض وال  اثين  ال يشممممممممممممم ط ال تقابض وال 
 متاثين.

اها باي حويو بفضة،  ين يش ط تقابض أو متاثين  ال يش ط ال تقابض 
والسمممملم اأ ممممين أحمه يكصن من  ُن النْ د هي أ مان اُشَََيا ،وال متاثين، ملاها  

أم ال  وتمموف  الل ن حمماالًّ واملل ن مؤجالا م  أحمممه قممو يكصن  النقمموين،  مممممممممممممم يهلل
 املل ن مصزوحماا، والهلل  فلهقا حمقيو هبقا القيو.

 مقا تقري مماا  ال ممممممممممممممة ال مماب، فلنقرأ ا ن  ممقا ال ماب بعمو أن عرفنمما  ممقه 
أوالا بربا الفضمممين، ما  ص ربا الفضمممين   -تعا، -اخلال مممة، بوأ املومممنف 

طنا يف ، الكالم السممممممابق اشمممممم  اشََََترطنا فيه التما َه  اُخالل بالتما َ فيما 
بعض الوصر ال  اثين،   يهلل أم ال  اها أ ين هبا فهص ربا الفضين، ربا النسيئة ما 

 :، قاح إذا اشترطنا التْابض فعخَ به فه  ربا النسيو  ص  
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   ِ ا والصرْ بَ الرِّ  با ُ 

ٍَ في مَ  َِ ضَََََْ ا الفَ بَ رِ  فُ رُ حْ يَ   َّ لُ حُ فيه الْ  بُ  ِ يَ ِه، و سَََََِ نْ  ِ بِيَا بِ   زونٍ ومَ  كي
َه مَ  باعُ ، وال يُ ضُ بْ والَْ  ا، وال نً زْ ه إال وَ سََََََِ نْ ب ِ  ، وال م زونه اًل يْ ه إال ََ سََََََِ نْ ب ِ  كي

ه ببعضٍ   َله اسمه  ما سُ نْ وال ِ  .ت الثال  ُ ازَ جَ  سُ َتََِّ  ال نْ افًا، ف ن اخْ زَ جُ  بعضَُ
َُ اُجنَََاسِ  ونحِ ه، وفروعِ  رٍّ بَُ ا ََ أن اعًَََ  َُ مََََ شََََََََََْ يَ  خَََاصٌّ  َََا  اُخبَََازِ و   ِ قَََى دِ ،َ 
 َُ ذا الَّى صََََََ لِ أُ  باختال ِ  جناسه أَ  ، والَّحمُ انِ هَ دْ وا  دُ والكبِ  مُ ، والشََََََحْ نُ بَ ه، َو
ه، وال سَََََِ نْ جِ  يرِ بغَ  ح  صَََََِ ه، ويَ سَََََِ نْ من جِ  بحي انٍ  لحمٍ  اُ يْ بََ  ح  صَََََِ ، وال يَ جناسه أَ 
ه صِ ه وخالِ ه بعصَيرِ َِّ صَْ وأَ  ه خِ بُ طْ مَ ه وال نِيِوه بِ يِْ  ِ ه وال سََ قيِْ بدَ  حبٍّ  بياُ    زُ يَ 
 ع م ِ ا في الن  يَ  َ تََ إذا اسََََََََْ  هقيِْ ه بدَ قيِْ دَ  ياُ بَ    زُ ه، ويَ سََََََََِ ابِ ه بيَ بِ طْ ه ورَ شََََََََ بِ مَ بِ 
ه ه بعصَََيرِ ، وعصَََيرِ ا في النشَََا ِ يَ  َ تََ ه إذا اسَََْ زِ بْ ه بخُ زِ بْ ه وخُ طب خِ مَ ه بِ طب خِ ومَ 
هما، وال سَََََِ نْ جِ  يرِ ه أو مَعهما من غه ومعَ سَََََِ نْ ب ِ  يٌّ  ِ ربَ  باعُ ه، وال يُ بِ طْ ه برَ بِ طْ ورَ 
 اةٍ بشََََ    ه وصَََُ  نه بَ  ، ولَ  ً فيه نََ  رٍ مْ   بتَ  َ النَى  باعُ  ، ويُ  ً   بما فيه نََ  ً بال نََ  ره مْ تَ 

 النبيِّ  نَ مَ زَ   َ كى مَ   ِ رْ لعُ  نِ وال زْ  المدين ِ   ِ رْ لعُ  َِ يْ الكَ  د  رَ ، ومَ   ٍ وصََََُ  نٍ بَ لَ  ذاتِ 
 ه.عِ ضِ  ْ ه في مَ فُ رْ عُ  رَ بِ تُ له هناك اعْ   َ رْ ال عُ  اوم، َصَّى  اهللُ َعََّْيِه َوَسَّىَم 

ٍَ في مَ  َِ ضْ ا الفَ بَ رِ  فُ رُ حْ يَ :  ِ ا والصَرْ بَ الرِّ  )با ُ   ِه(سِ نْ  ِ بِيَا بِ  زونٍ   ومَ  كي
أوالا هكر  نا أن الربصيات  ة املكيالت واملصزوحمات، وهكر أن ربا الفضممممممممين أرل 

نسممممممممممه: متر ني، مصزون بي   يف الكيين أو املصزون اها بي   نسممممممممممه، مكيين بي   
 ب  ر، بر بم، والهلل 
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ما ال اجب فيما بيا ب نسََََه من المكيالت والم زونات  ال اجب فيه 
ح، فال أصز ( وأممب فيممه اهلللص ضُ بْ والَْ  َّ لُ حُ فيََه الْ  بُ  ََِ ويَ قمماح: )  ال ََ  أم ر،

 ال أجيين، والق ض، فال أصز ال فرل ق ين ق ض العصلمممممني مجيعاا، اللاليت: ال  اثين،
 أربعة فروي، و ة: --وبنال علل شرط ال  اثين هكر املونف 

َه مَ  باعُ وال يُ ) - ار الشمممممممممممرعة، ( املع م  نا ال  اثين يف املعياًل يْ ه إال ََ سََََََََِ نْ ب ِ  كي
واملعيمممار الشممممممممممممممرعة يف املكيالت  ص الكيمممين، فلص بعمممد كيلص متر بكيلص متر، مممما 

اف ُن الكيَّ  جر ؛ اهللكم  أصز  مممما أصز اال حيممميت علم متممماثله ممما يف الكيمممين
، فلص أتيمممد كيلص جرام من متر عهص ، وكيلص جرام من متر وحَََدة لْيَََاس ال زن

آكرل  ين ي ساويان يف الواي  ال ي ساويان يف الواي، خي لف، والهلل  واملع م 
 ص ال سممممممممممماول يف الكيين، و ص الوممممممممممماي، وليي يف الصزن، فلهقا ال أصز ت ي  متر 

 تق ب ف  ي  كيلص بكيلص، والهلل ب  ر اال كيالا  اي بواي، وال 

َّه عندنا اآلن أربع  مسائَ مفرع  عَّ  اشتراط التما َ:  هذاَ 

ياًل  ه   ُن المعتبر في التما َ؛ اُول : ال يبَاع مكيَ ب نسََََََََََه إالَ 
 المعيار الشرعي.

ال وزحماا، ( ال أصز بي  مصزون  نسمممه اانً زْ ه إال وَ سََِ نْ ب ِ  وال م زونه ) الثاني:
بل م، وولعها يف الواي، ع أ الواي هلل اا، وقاح  ق،  قا متاثين،  فلص باي هلل اا
 ، فاملع م  ص متاثله ا يف ماها  يف الصزن.ُن الَّحم م زونليي ب  اثين؛ 
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نسه من غي  ( يعا ال أصز بي  مكيين  افًازَ جُ  وال بعُضه ببعضٍ ) الثال :
 مممق  مممقه  كيمممين وال وزن، فيقصح: احممثر كصممممة اأكمممين  مممقه، كصممممة ال  ر  مممقه،

الكصمة، وأعطا  قه الكصمة، ما حمورل  قه كم كيلص، وال كم  مممممممممماي، فال أصز 
بي  بعضمممممممه ب عض جيافاا  كقا من غي تقوير، والمممممممهلل  الشممممممم اط  ما الشمممممممرط 
املفقص   نمما  ال  مماثممين،  ممقا ممما  ص م  مماثممين، ال بممو من العلم بممال  مماثممين، والقمماعممو  

ال أصز،  ل  اثين كالعلم بال فالمممممين(آممممم أش معنا بعو قليين ان شمممممال اهلل )ااهين با
 اها مل حمعلم من كقق ال  اثين ال أصز.

م، ك مما ( اها بعممد ال  ر بت الثال ََ ُ ازَ جَََ  سُ َتََِّ  ال نْ فََ ن اخْ ) الرابا:
نه ال ي ري ُتشممممممممممممممال، ت يعه بالصزن، ت يعه بالكيين، ت يعه جيافاا، ال بأو، ملاها  

 ، والهلل بينهما ربا الفضَ

م  حمقصح: أن  قا جني أو أجناو  و قا مهم   نس ما ضابر الا ن 
فه ه ح  تسمممم طي  أن حمط قه، وقو يشممممكين أحياحماا، وأحما آممممئلد مر  عن املسممممألة 
ا تية، قاح ل شخص: جئد بعو  ال  اا عة، وعنول    نل، ه  د ا، 
ىين السممممم  ، وقلد: تفضمممممين،  قه أ اك أريو طهيها مقليَّة، وأآممممم ل ها من ، 

نول زحام شمويو ا ن، لم  السم  ، آأتأ ر علي ، واتركه وتعاح فقاح ل: ع
بعو آممممممممماع ني، أو عنول    مقلة جا ي،  قه، وأعطا  ك ، ما اهللكم  
ط عماا  مقه مسممممممممممممممألة ما  ام أن السمممممممممممممم   ط عاا مصزون، ال الب ي اي وزحماا، أليي  

إذا باع المطب   بالني ، هذا ما فيه إشََََََََََكال أنه يمنا كمقلم   فنقصح:  نما 
، أما اها باي حميئاا بال  أصز  يع م ال  اثين  فهين السممم   جني ت  ل  تما الح
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أم أجناو  أجناو، يعا  ين حمقصح: الشممممممعصر  قا جني، أم الشممممممعصر  قا حمصي  
ما وجوت فيها يف املق ب شممممممممممممميئاا  مممممممممممممرحياا، اهلل أعلم، ال أ رل،  -حقيقة-أحما 

ه رف له  ناك اع م عرفأحسمممممممممممند،  ص املع م يف الصزن وزن أ ين مكة، وما ال ع
يف مصلعه، ال أ رل واهلل أعلم،  قه   ي ة، يعا  قا قو يكصن أ الا ما فيه 
ربصل، لكنهم هكروا الل م، اهلل أعلم، ال أ رل، املقممو  ممما ي مماي وزحممماا  اهلل أعلم، 

 ما أ رل، ك ال مراجعة، لعلة أراجعها ان شال اهلل.

 ااني مساحلين:هكر املؤلف  نا يف  ما ه  ضابر ال نس 

ا  ن اعً أ َُ مَ شَََْ يَ  خاصٌّ  َله اسَََمه  ما سُ نْ وال ِ ، قاح: )أولها ضَََابر ال نس
 ، فعنوحما ال  ر اآممم  اصما له اسََم خاص يشََمَ أن اًعا( ااني ونحِ ه رٍّ بَُ ََ 

يشمممم ين أحمصاي أم ال  يشمممم ين أحمصاي، ما  ة اأحمصاي الوا لة فيه  آممممكرل و الص 
 وعهص  وا،   ره.

 الم جني أم ال  الم هذا البا : فروع اُجناس، المسَََََََََعل  الثاني  في
جني، ي فري منه أشمممممممميال، ليي الشممممممممعي، الشممممممممعي جني   ر، لكن الم جني 
ي فري منممممه  قيق، ي فري منممممه ممممماها    ي، اليي صن ملالا جني ي فري منممممه زيممممد 

: اليي صن جني، وزيد اليي ص  ففروع اُجناساليي صن، والممممممممهلل   ن  ين حمقصح ملالا
(، ال،  قه ليسد وفروِع اُجناسِ : )أ ا جني واحو  قاح  جني  أم

مسأل نا، مسأل نا ا ن فروي اأجناو، يعا عنوحما  قيق الم و قيق الشعي جني 
واحو أم جنسمممممان و لفان  جنسممممممان و لفان  جنسمممممان و لفان،  قه مسممممممأل نا، 
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لقر  ا، فوقيق الم جني، و قيق الشممممممعي جني، و قيق ففروع اُجناس أجناس
جني، و كقا، كاأ قة،   ي الشممممممممممعي جني، و  ي الم جني، اأ  ان، ملالا 
زيد اليي صن جني، زيد السمممممم سممممممم جني، زيد النخيين ملالا النارجيين جني، 
ا، ال، أجناو و لفة،  ا واحوا و كقا، كص ا أ عها اآمممممممم الييد ال أعلها جنسممممممما

 و كقا.

او ( الل م أجنهصََََََََََ لِ أُ   ِ باختال جناسه أَ  والَّحمُ ) المسََََََََََعل  الثالث :
بما  الف أ ممممممممممممممصله، عنوحما هللم ال نم،  ين ال نم وا بين جني واحو  ال، فل م 
ا، بين جنسمممان و لفان، والمممهلل  هللم الضمممأن  ا واحوا ال نم وهللم ا بين ليسممما جنسممما

ُن الضَََعن والماعز وهللم املعي جني واحو أم جنسمممان و لفان  جني واحو؛ 
 ، والهلل هما جنس واحد وه  الغنم

ذا الَّى ) الرابا: ( وكقا اللنب،  نا تقف، ولمممم  عنوك حمقطة  فا مممملة، نُ بَ َو
اأفضممممممممين تقصح: كقا اللنب، و لومممممممممد املسمممممممممألة، حمقطة، وكقا اللنب، يعا الل م 
أجنماو بما  الف أ ممممممممممممممصلمه، وكقا اللنب أجناو با  الف أ ممممممممممممممصله، فلنب ال نم 

لفمممة، جنممماو و جني، ولنب ال قر جني، ولنب النممماقمممة ملالا ا بمممين جني،  مممقه أ
 والهلل 

الش م ( الل م و جناسه أَ  دُ والكبِ  مُ والشحْ والَّحم ) المسعل  التي بعدها:
والك ممو أجنمماو، املؤلف هكر الل م ق ممين قليممين،  مممممممممممممم يهلل أم ال، قمماح: )والل م 
أجناو با  الف أ ممممممممممممصله(   رج   نا وقاح: )والل م( تكرار  قا أم مسممممممممممممألة 
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م  قه مسألة أ رم  جويو ، املسألة جويو    ين  ص تكرار لل سألة السابقة، أ
اأو، عرفنا ا، املسمممممممممألة اأو، عرفنا ا، قلنا: الل م خي لف با  الف أ مممممممممصله، 
يعا هللم ا بممين جني، وهللم ال نم جني، و نمما ممما املسمممممممممممممممألممة الد ي كلم عنهمما  
حمعم، أحسممند، لص جئد وبعد هللم ا بين بك و ا بين، جني واحو أم جنسممني 

  أن ( فال ماحموالَّحم والشَََحم والكبد أجناسهلقا قاح: )و لفني  جنسممممان، و 
ا بشمممممممممممممم م ولص كممان كلهمما من ال نم، وال ممماحم  أن ت ي  هللم بك ممو، ولص   ت ي  هلل مما

 كاحمد كلها ملالا من ا بين، م  ال فالين، جني و لف، والهلل 

( جال هسََََََِ نْ من جِ  بحي انٍ  لحمٍ  اُ يْ بََ  ح  صَََََِ وال يَ ) المسَََََعل  التي بعدها:
  الل م باهلليصان يف حوييت مرآين، ومحلصه علل بي  الل م باهلليصان النهة عن بي

، قلد: ما  ا ملالا من جنسممممه، فإها جئد تشمممم ل غنم، تريو أن تشمممم ل ل  تيسمممما
عنول آمممممممممممممميصلة، أعطي  كين ما عنول من هللم يف اللالجة من الل صم، وأعطا 

 ك يففقط  مممقه ال ن مممة أو  مممقا ال يي  أصز أم ال  اها كمممان الل م المممقل عنمممو
اللالجة هللم بقر، ليي  ناك مشكلة، اش ي ه بل م بقر، ال بأو، لكن اش يد 
شممممممممممما  بل م غنم فهقا ال أصز، فال أصز بي  الل م باهلليصان من جنسمممممممممممه، لكن 

 ه هللم بقر، (، ويوممهلل ب ي جنسممه، أعطيهسََِ نْ جِ  يرِ بغَ  ح  صََِ ويَ وب ي جنسممه قاح: )
شممممممكلة، ال، هلقا حنن ما قلنا يف وأ قت ل  غن ة، ال تصجو مشممممممكلة، ما فيه م

ي عمممقر  ،ال ي  زبي  الل م بممماهلليصان: ال حمقصح يشمممممممممممممم ط ال  ممماثمممين، بمممين حمقصح: 
 .ال ي  ز بيا الَّحم بالحي ان من غير جنسهال  اثين، والهلل  فنقصح: 
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العَّم ا ن عنموحمما قماعمو  يف  مقا ال ماب، و ة قماعمو  ) ال هََ بَالتمَا ََ 
ا يؤ ل ا، أن ال  اثين  قا ليي حقيقيًّ ( اها  مممممممممممممار فيه عنوحما مؤثر بالتفاضَََََََََََ

 معنا ا أن العقو ال أصز، وهكر املؤلف  صراا لقل ، من هل :

ي بر و اي ( ا ن لص أحضرت  ا هيِْ  ِ ه وال سَ قيِْ بدَ  حبٍّ  بياُ    زُ وال يَ )
بر،  ناك متاثين، أليي كقل   أ قت أحو  قين الومممممممممماعني، وط ن ه،  ممممممممممار 

 أء حموف الواي، أليي كقل   بعوما  يحماه قيق، ماها يو هلل يف الواي  قو 
 قيق، قو أء حموف  اي أو ثالثة أرباي  اي، اء الواي ليكصن  اعاا بواي، 
 مممممار متاثين أم ليي ب  اثين  ليي ب  اثين،  قا تفالمممممين، والمممممهلل  فال أكن  نا 

 ، حمعم.إًذا ال ي  ز أن تبيا بر بدقيَ البرال  اثين، فال أصز، 

 اي برًّا بوقيق الشمممممممعي  أصز  أصز، يشممممممم ط ال قابض يفاهاا ما رأيكم لص ب
 اجمللي، وال يش ط ال  اثين، اانسان و لفان.

ه، الُال ما ( الوممممممممممممممصاب حمهيئمهه، وليي حمم،ينئه، حميئه مبط ص ه خَِ بُ طْ مَ وال نِيوَِه بِ )
ل ك ا حمص عليه يف  حمسمم يه الاَُّل غي املط صخ، والممهلل  لكن الوممصاب يف الل ة نه

( ك ا قلنا ملالا ه خِ بُ طْ مَ وال نِيِوه بِ ويف غيه، يف املو ا  املني أيضاا، قاح: ) املطل 
ت ي  هللم مط صخ بل م نل، أصز أم ال  مممما أصز، ا ن بعمممو الط خ أمممما ينقص 

ال فوزحمه  ينقص وزحمه، فإها زو ت،  مممار تفالمممين، والمممهلل  في عقر ال  اثين  نا، 
، عنب ه  د ( ال أ مممله بعوممميههه بعصَََيرِ َِّ صَََْ وأَ ، )ي  ز بيا النِّي  بالمطب  

ا، ىين العواحلر، قلد: أعطا عوي عنب، لكن ما معة آيصلة، أعطي  كيلص 
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عنب، وأحمد تعطيا عوي، ال أصز، ملاها  لعوم امكان كقيق ال  اثين، والهلل  
 واهللين  أعطه يعوره ل ، وأعطه أجر  العور.

ال  حْيَ التما َ، هذا خُنه ال يمكن ت( ملاها  هشََََََ بِ مَ ه بِ صََََََِ وخالِ )
لص ولمممممعد  ممممماعاا م   ممممماي املصجص   نا من الم يف  ومصََََف  وهذا مشََََ  ،
ار وهلقا ملالا لص أرا  ه ب عي ُن هذا فيه ش ائب،الوماي ليي كاملصجص   نا؛ 

أصز أم ال   16بكيلص ه ممب عيممار  24، لص يعطيمم  ملالا كيلص ه ممب عيممار 24
أصز اخلممالص بمماخلممالص وأصز  ،ُن هََذا خََال  بمََاذا  بمشََََََََََ  ال أصز؛ 

 املشصب باملشصب اها تساووا يف قور الشصب، وآيأتينا ا ن.

اهللوييت  ( الرطب باليابي ك ي  الرطب بال  ر، فقو جال يفهسِ ابِ ه بيَ بِ طْ ورَ )
ُُْ  الر طَ »آمممممممممئين عن بي  الرطب بال  ر، قاح:  أن الن   ُب أَيََنَْ
 ، ال أكن كقيق ال  اثين.«ًذافال إ»قالصا: حمعم، قاح:  «ِإَذا يَِبَس 

ما فيه مشممكلة،  قيق  (ع م ِ ا في الن  يَ  َ تََ ه إذا اسََْ قيِْ ه بدَ قيِْ دَ  ياُ بَ    زُ ويَ )
بوقيق اها اآممممممممممم صيا يف النعصمة، مط صن ط ن تام، و قا مط صن، أما  قا ملالا 

 مكسر، و قا مط صن ط ن تام، ال يولهلل، والهلل 

 صخ، ص ممممه، هللم مط صخ بل م مط( ومط ص ممممه مبط هطب خَََِ مَ ه بِ طب خَََِ ومَ )
بسممممم ن  ( قاح املومممممنف: كسممممم ن بقرلا في النشََََا ِ يَ  َ تََ ه إذا اسََََْ زِ بْ ه بخُ زِ بْ وخُ )

بقرل ملالا مبلين، و  يه خب يه كقل ، اها اآمم صيا يف النشمماف، أما لص كان أحو ا 
ا من ا  ر، وا  ر ال، أكلر رطصبمممة فهنممما ال ي  قق ال  ممماثمممين،  يعا أكلر ط خممما
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لة، ورطب (، العوممممممي بالعوممممممي ما فيه مشممممممكهبِ طْ ه برَ بِ طْ ه ورَ عصَََََيرِ ه بوعصَََََيرِ )
برطب ما فيه مشممممممكلة، وُرطب برطب، عنب بعنب ال بأو، لكن عنب بيبيب، 

 رطب ب  ر ال يوهلل.

تعا، ا، مسممممألة  ( ا ن احم قين املوممممنف هسَََِ نْ ب ِ  يٌّ  ِ ربَ  باعُ وال يُ )
ا، أم حمعطيكم اجاز  م  ا ل  ويو ا ن  اال   ارات )مو عهص ( ت  صن الورو غوا

المثممما ر بعض النممماو مل ي ق، اال اأآمممممممممممممم صي القممما م، مممما بعممموه ا   مممارات، أليي  
كقل    ا مممممة ال عليم عن بعو واالحم سممممماب، فاأآممممم صي القا م ليي فيه  رو، 
أمما ان أح   م أن خن م اليصم فليي  ناك ماحم ،  عصحما حمك ين ال اب، وحمقف علل 

الفومممممين القا م، ان شمممممال اهلل، حمعم، طصيلة يعا، ما   قا اليصم، ان شمممممال اهلل حم وأ
 فيها شةل كلي، حمعم.

(  قه املسمممألة ماهسََِ نْ جِ  ه ومَعه أو مَعهما من غيرِ سََِ نْ ب ِ  يٌّ  ِ ربَ  باعُ وال يُ )
أن تبيا رب ي ب نسََََََه مسمممممممألة مو عهص  بور م، حكم بي  مو عهص  بور م، 

عهص  متر عهص ،  ، ملاح هل : أن ت ي  مووما أو معهمَا من غير جنسََََََََََهما
مو، معه  ر م، يف املقابين موين عهص ، والممممممهلل  ا ن  ممممممار عنوحما ال  اثين غي 
معلصم، أن الممقل يقممابممين  ممقا املممو من العهص  قممو يكصن أكلر من مممو يف ااهممة 
اللماحميمة، قمو يكصن  مقا جيمو، ويقمابلمه مو وحموممممممممممممممف من اللان، فهنا ال  اثين غي 

 لصحوه، ت ي   قا مس قين، و قا مس قين.م  قق، ما اهللين  أن تفوين كين واحو 
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يعا أعطيكم ملاح   ر، لص باي علل آمممم يين امللاح قاح ل : عنوحما عرض 
 مماص، فيممه اثنني كيلص متر  الص، ومعهمما  لممة قهص ، اثنني كيلص متر ومعهمما  لممة 
قهص ، فهئد أر ت أن تشممرل  قا ال  ر، فاشمم ي ه مباها  اشمم ي ه ب  ر، أصز أو 

صز هلمم ، تقصح: أحممما أعطيممه كيلص، أحممما يف حميد أن  ممقا ال  ر كيلص ممما أصز  ال أ
متر، يقابله كيلص من ال  ر النصي اللان، و لة ال  ر يقابلها ملالا كيلص، ال يوممممممممممممممهلل 

  قا، والهلل 

   ً بال نََ  ره مْ وال تَ : ) قه مسألة )مو عهص (، ومن فروعها قاح 
ل  اثين  ا راا النصم،  نا حوين ا( متر منيوي النصم ي يعه ب  ر فيه   ً بما فيه نََ 

لكن  ار معه من غي جنسه، فهقا متر معه حمصم، و قا متر من غي حمصم، فصقعنا 
 يف مسألة مو عهص  و ر م.

نوك  ( اها بعد، قلد أريو أن أش ل من ع  ً فيه نََ  رٍ مْ   بتَ  َ النَى  باعُ ويُ )
  النصم حما غي أمجكيلص متر، فقاح: أعطا حمقص ك، قاح: واهلل أحما ما عنول حمقص ، أ

،  ق كين  قا كيلصين من النصم وأعطا   قا، وأآ خومه، أع ين به آ هلل ملالا
حموف كيلص من ال  ر، أصز أم ال أصز،  ين  ة مسألة مو عهص   قاح ل : 

ن   الم ج د ُن الليسد مسألة مو عهص ، أصز بي  النصم ب  ر فيه حمصم، ملاها  
ر، حمصم ب  ر، وأما النصم املصجص  يف ال   ، فوار عنوحمافي التمر ليس مْص ًدا

 فهص تاب ، خبالف املسألة السابقة فإحمنا بعنا متراا م  متر، وكال ا مقوص .
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ل شا ، ( ال بأو، تق ب ل ش    ٍ وصُ  نٍ بَ لَ  ذاتِ  اةٍ بشَ    ه وصُ  نه بَ ولَ )
ماها توف   قاح: واهلل أحما ما عنول آيصلة حمقوية،  ق  قا عشرين ل  لنب، و قه 

 ُن الص  الا مقوار كقا وكقا من الوصف وأعطيا الشا ، ال بأو، ملاها  مل
 ، تاب  هلا، وكقل  اللنب يف لرعها.الم ج د عَّ  الشاة ليس مْص ًدا

ملا قلنا مكيين أو مصزون، كيف حمعرف املكيين من املصزون  الضابط يف  قا 
 ا تعارف لعرف املوينة، ف ( ومر  الكيينالمدين ِ   ِ رْ لعُ  َِ يْ الكَ  د  رَ ومَ ما  ص  قاح: )

أحمه مكيين فهص مكيين، ولص ت ي العرف،  أ ين املوينة زمن الن  
يعا ا ن ال  ر غال اا الناو ي  ايعصحمه ب   بالصزن أم الكيين  غال اا بالصزن، لكن 

ُن مرد الكيَ لعر  المدين  زمن النبي  ين ال  ر مكيين أم ال  ال  ر مكيين؛ 
الن ُ  ن، م، ز،  ة، كَّ م،  فه رن لعُ  نه والصزن اح: )، والصزن  مكة، وهلقا ق 
  زمن الن ،) :اْلِمْكَياُل »، ويف اهللوييت

، ف ا كان يف مكة مصزون يف زمن الن  «َمكى َ ِميَزاُن ُن ِميَزاِمْكَياُل اْلَمِديَنِ ، َوالْ 
--  فهص مصزون، وما مل حمعرف عرفه، وما مل يكن فيه عرف يف

(، ما ال ِعهَمْ ضِ  في ُعْرفُه اْعتُِبرَ  هناك له ُعْر َ  ال ومازما م، ف ا حك ه  )
ن الْاعدة ُعرف له  ناك، يعا يف مكة واملوينة يع م عرفه يف مصلعه، و قا 

 .أن ما ال معيار له في الشرع يرجا فيه إل  العر 

*************** 
ا، مسألة ربا النسيئة وقو شرحنا ا  -تعا،  -  احم قين املونف 

 ن حمقرأ ا: لك
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َه  َِّ   في بياِ  با النىِسيَو ِ رِ  فُ رُ حْ ( ويَ )فص َِ بَ رِ   ِ َّى ْا في عِ فَ اتَى  نسينِ جِ  َ  ا الفض
الْ ْْ هما نََ ليس أحدُ  ، وإن ََ طَ بَ  ضِ الْبْ  ََ ا قبقَ رى فَ ، وإن تََ نِ يْ زونََ  ْ مَ والْ  نِ يْ يََّ كِ مَ ًداَ 

ََ  قُ ر  فَ التَى  جازَ   زونٍ مَ كياًل بِ مَ  باعَ  ََ ال ََ  وما عُ ، والنسْ ضِ بْ الَْ  قب   زنَ فيه وال وَ  ي
 . نِ يْ بالدى  نِ يْ الدى  بياُ    زُ ، وال يَ عُ سْ فيه النى    زُ يَ  والحي انِ  َالثيا ِ 

َه ) َِّ   في بياِ  با النىِسيَو ِ رِ  فُ رُ حْ : ويَ فص ( يف بي    ِ َّى ْا في عِ فَ اتَى  نسينِ جِ  َ
ي  نسه نكين جنسني، اهاا  نا حنن حم ي  جنساا مباها   ني   ر، أو ح  لص ج

 قا من باب أو،، أحمه أرل فيه ماها  ربا النسيئة، اهاا جنسني آصال من حمفي 
َِ ا الفبَ رِ   ِ َّى ْا في عِ فَ اتَى ااني أو من جني   ر، لكن بشرط قاح: ) ( اها اتفقا ض

يف علة ربا الفضين، علة ربا الفضين الكيين أو الصزن، فإها بعد مكيين مبكيين، فقو 
، و ص الكيين، اها بعد مكيين مبكيين، حمقصح: حيرم ربا اتفقا يف علة ربا الفضين

( اها ًداْْ هما نََ ليس أحدُ النسيئة  نا، والهلل  أو  قا القل هكرحماه آابقاا، قاح: )
نا ُباي مصزون بق ب، يعا ملالا حويو بق ب،  قا ال أرل فيه ربا النسيئة؛ 

، أو تعهين ا، ال بأو أن تؤ ر فيكصن الل ن مؤ را قَّنا الذهب والفض  هذه نْ د
 والسلعة مؤجلة، ليي  ناك أل مشكلة، والهلل  فالنقو له حكم  اص  نا.

( كاملكيلني ب عضه ا، مكيين مبكيين، نِ يْ يََّ كِ مَ َالْ ملاله قاح: )
 ، واملصزوحمني، مكيين مبكيين ملين ال  ر باليبيب ملالا اها كان من غي(نِ يْ زونََ  ْ مَ والْ )

 ال نم.جنسه، واملصزوحمني كل م ال قر ملالا بل م 
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ََ قَ رى فَ إن تََ و اها قلنا حيرم ربا النسيئة، ما معىن كرمي ربا النسيئة  قاح: )  ا قب
وص  (، اها تفرقا ق ين الق ض بطين الش اط ال قابض، ق ين ق ض املقََ طَ بَ  ضِ الْبْ 

( ، والنْسعُ ضِ بْ الَْ  ََ قب قُ ر  فَ التَى  جازَ   زونٍ مَ كياًل بِ مَ  وإن باعَ ق ض مجي  اأطراف، )
ل ربا النسئة، اها باي مكيين مبصزون ك ا لص باي متراا بل م، فيهصز ال فرل ال أر 

ق ين الق ض، وأصز النسأ،  قا  ص أصز ال فرل ق ين الق ض القل يقابين الق ض، 
 .يعني التعجيَوأصز النسأ القل يقابين اهلللصح، النسأ 

( ََ ََ وما ال  ( قلنا ال عُ سْ فيه النى    زُ يَ  والحي انِ  َالثيا ِ   زنَ فيه وال وَ  ي
أرل الربا اال يف املكيالت واملصزوحمات، اهاا ما ال كيين فيه، وال وزن فيه، كاللياب 

 وا بين، حيصاحمات، فإحمه أصز فيه النسأ.

  ر عديدة،مسعل  بيا الدين بالدين لها ص( نِ يْ بالدى  نِ يْ الدى  بياُ    زُ وال يَ )
ا ما في الذم  بييف الشر  ثالث  صر، منها قاح: ) --هكر ال هصش 

َجَ لمن ه  عَّيه ( ملالا أحمد تطلب ما ماحلة لاير، ل   ين يف همد، بثمن م
 ص كم  ماحلة، ل  ماحلة،   يهلل أم ال  جال شخص يريو أن يش ل من ، أو 
أحما جئد قلد ل : أريو أن أش ل املاحلة  قه، أحمد ل  ماحلة،   يهلل أم ال  

ن، عو أآ صي، فسخ الوين بويأريو أن أش يها من  مباحلة وعشرين، تسو  ا ب
والهلل   ار ا ن آو ت املويصحمية اأو، أن اش ي ها،  ارت مل  ل، و  لد 

 يف مويصحمية ثاحمية أكلر،  قه من  صر بي  الوين بالوين.
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ذل  بحالٍّ لم يْبض قبَ التفرققاح ال هصش: ) ق هكره، (، و قا آ َو
ا يف القمة لني، فلص اش م  ينا أحمه اها بي   ين بوين يش ط ماها  ق ض أحو العص 

ال بو أن يكصن هل   احٍّ يق ض يف جملي العقو، وهكروا  صراا عويو  هلقه 
املسألة، و ة مسألة طصيلة، وهلا  صر عويو  جوًّا، ومن أفضين من ك ب فيها 

 أفضين ما وجوته فيها رآالة  ك صر ، بعنصان: )أحكام بي  الوين( يف جملوين.

*************** 
يعا  ،الصر  ه  بيا النْد بالنْدا، الورف،   قين املونف احم

، ف ا أحكام الورف   الل ن حمقو، واملل ن حمقو، ه ب بفضة ملالا

والحمثصا  نا أن الق ب والفضة ال  رجه ا الوناعة عن كص  ا ربصيني، 
فلص ه ب ليش ل الق ب املوصغ بق ب  حماحمي، أصز أم ال  ال أصز اال اها 

اثين يف الصزن، ولص اش م بوحماحمي ه ب وبه فوصص، يعا كم جرام وزن كقق ال  
الق ب  قاح:  قا الق ب وزحمه ملالا عشرين جرام، قاح  قه قطعة معوحمية ه  ية 
وز ا عشرين جرام، لكن  قا الق ب فيه فوصص، أصز أم ال  حمعم،  قا يفضة 

اع رب ي ُنه بم؛ ا، املسألة الد آ قد معنا الد  ة مو عهص  مباها  بور 
 ه ب بق ب، ومعه أو معه ا من غي جنسه ا، والهلل ب نسه، 

َه  ََ قَ  فانِ المتصارِ  قَ رَ تََ ( ومت  افَْ )فص َِّ  ضِ بْ قََ  ب  دُ ْْ العَ  ََ طَ بَ  لبعضِ أو ا الك
وإن  لُ دَ بْ فال تَُ ، دِ ْْ العَ  في بالتعيينِ  نُ تعيى تَ  والدنانيرُ  ، والدراهمُ ضْ بَ ْْ فيما لم يَُ 
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 الربا بينَ  فُ رُ حْ ، ويَ دى أو رَ   َ سَ مْ ها أَ سِ نْ من جِ  عيب ً ، ومَ ََ طَ بَ  غص ب ً ها مَ دَ جَ وَ 
 . ٍ رْ وحَ  إسالفٍ  ارِ ًْا بدَ ََّ طْ مُ  نِ يْ مَ المسَِّ  وبينَ ،  والحربيِّ  مِ المسَِّ 

ََ قَ  فانِ المتصارِ  قَ رَ تََ ومت  افَْ قاح: ) َِّ  ضِ بْ قََ  ب  دُ ْْ العَ  ََ طَ بَ  عضِ أو الب الك
، قاح: ةل، قاح: أبيع  ماحلة  والر خب سني لاير( اها مل يق ضصا شضْ بَ ْْ فيما لم يَُ 

 الص، وقعصا العقو، وكين واحو عا  ا، بي ه، تفرقا ق ين ق ض أل شةل، ما 
اهللكم  بطين العقو رأآاا، ق ض من املاحلة لاير ق ض منها ماها  مخسني، اش م 
 ملالا مخسني  والر مباحلة لاير، فق ض مخسني لاير، ومقابلها مخسة وعشرين  والر،

  هلل العقو يف  قا، وبطين في ا مل يق ض.

ملسألة آ قد معنا، (  قه ادِ ْْ في العَ  بالتعيينِ  نُ تعيى تَ  والدنانيرُ  والدراهمُ )
وهكرحما ا أ ن أكلر من مر ، الورا م والوحماحمي اها ُعيُمن،د تعيند، يعا اها قاح: 

نه لص قاح: لكبع    قا ااصاح مباحلة لاير،  قا عني، و ص ااصاح بوين يف القمة، 
 بع    قا ااصاح هبقه املاحلة لاير، تعيند  قه املاحلة، ما الفرل بني الوصرتني  بع  
ال ف قا ااصاح مباحلة لاير، وبع    قا ااصاح هبقه املاحلة  ما الفرل  قاح املونف: )

(، اها ع،يَّنها ال ت وح، قاح: ال،  قه املاحلة لاير ما أعه  ا، بعو ما أ ق ا لُ دَ بْ تَُ 
قاح له:  قه املاحلة لاير فيها عيب، أعطا ماحلة بوهلا، قاح: أحما بع   هبقه املاحلة، 
، رليد هبا، والهلل  فال ت وح، بين يليم، وقو  وأحمد رليد هبا،  قه قوأة ملالا
يكصن العكي، قو يكصن يقصح: بع    قا ااصاح هبقه املاحلة، فاملش ل يقصح: ال 

ة غي ا، قاح: ال، أحما مور علل  قه، من حقه واهلل  قه املاحلة جويو ، أعطيه ماحل
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ُنه وقا عَّ  عينها، هذا معن  ق له فال أن ي  س  هبا ال احل   من حقه؛ 
 تبدل.

 غص ب ً ها مَ دَ جَ وإن وَ ) الفرع الثاني مما يترتب عَّ  تعيينها بالتعيين:
قه هب( وجو أن  قه املاحلة لاير الد وق  عليها العقو قاح: بع    قا ااصاح ََ طَ بَ 

املاحلة لاير، ت ينا أن  قه املاحلة لاير الد أوق  العقو عليها م وصبة،  ص أ الا آرقها 
من شخص، غو ها من من شخص، ف ا حكم العقو  العقو باطين، وال حمقصح: 

ل ماحلة ، ما وق  علُن العْد وقا عَّ  هذه المائ يليمه ماحلة أ رم بوالا منها؛ 
 القمة، وآل ه ماحلة م وصبة، ي طين العقو  يف القمة، لكن لص وق  علل ماحلة يف
 ال ي طين العقو، يليمه ماحلة أ رم.

و ا معي ة، (، اها وجدى أو رَ   َ سَ مْ ها أَ سِ نْ من جِ  عيب ً ومَ )الثال  من الفروع: 
اها وق  العقو يف القمة،  عصحما الين بالوحماحمي، قاح: أبيع   قا ااصاح بلالثة  حماحمي 

 الق  ية فيها شةل من ا  الف اللصن،  الص، ه  ية، فصجو أن  قه الوحماحمي
اها وق  علل ثالث  حماحمي ه  ية، له حق أن ي وهلا، يقصح: ال،  قه معي ة، ال 

لل ، أما لص وق  قاح: عُن العْد وقا عَّ  ما في الذم أريو ا، أعطا غي ا؛ 
ل احل ، ا  قه الوحماحمي اللالثة، قلنا ال ت وح،   يهلل أم ال  ما اهللين  حمقصح: يا أيها

أحمد راض  هبقه الوحماحمي اللالثة بعي ها أمسكها، لسد رالياا ر  ا وافسخ العقو، 
ا إما أن يمسكهيقصح: )ُنه يصير ماذا  وال أصز أن تأ ق أرشاا من جنسها؛ 

م (، يعا ان كان  قه باي  را بال أرو إن تعاقدا عَّ  ما ي ري بينهما الربا
  وحماحمي، ه ب بق ب، فهنا يش ط ال  اثين أم البوحماحمي، عفصاا اها باي  حماحمي ب
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نه ل  ُيش ط ال  اثين،  ارت  قه معي ة،  ين أصز أن يأ ق أرش، ال أصز؛ 
 ، فنقصح: اما أن متس  أو تر .أخذ أرًشا ُخَ ذل  بالتما َ

وأما اها كان من جني   ر، يعا ملالا جصاح بوحماحمي كامللاح القل هكرحماه 
ي ري  ُنه ماأن يأ ق اأرش، ملاها له أن يأ ق أرش العيب  جصاح بوحماحمي، فله 

 لص زا  ما عنوحما اش اط ال  اثين، وهلقا قاح: )أمس  أو ر (. الربا،

 وبينَ ، والحربيِّ  مِ المسَِّ  الربا بينَ  فُ رُ حْ ويَ     م ال اب مبسألة و ة قصله: )
 (. ٍ رْ وحَ  إسالفٍ  ارِ ًْا بدَ ََّ طْ مُ  نِ يْ مَ المسَِّ 

أيها ا  ص  -، اهللريب ول : )يحرف الربا بين المسَّم والحربي(المسعل  اُ
وبين  ه  الكافر الذي ليس بينهليي ملاله حرمة،   يهلل أم ال  اهللريب  -الكرام

، فهال واحو وقاح: أحما آأت اي  م  اهللريب المسَّمين ال ذم  وال هدن  وال أمان
صز أم  ر م بور ني، أبالربا، ما  ام أحمه أصز أن   ق حمقص ه، أقصح له: أبيع  

ال  قاح ل : ال، حيرم الربا بني املسل ني، وبني املسلم واهللريب، والهلل  كقل  
 ار  ( وبني املسل ني مطلقاا آصال يف  ار ا آالم أو يفًْاََّ طْ مُ  نِ يْ مَ المسَِّ  وبينَ )

اهللرب، فال أصز أن ي عاقو مسلم م  مسلم بالربا، آصال كان هل  يف  ار 
 كان هل  يف بال  الكفار، ويف بال  اهللرب.ا آالم، أو  

أن أعين  قا العلم عل اا حمافعاا، ولصجهه  --حمسأح اهلل 
، ان ان شال اهلل- الواا، و قا الورو  ص   ر  رو يف  قا الفوين، وحمل قيكم 

بعو أربعة شهصر، مخسة شهصر، فا ين طصيين  -أحياحما اهلل، وأمو لنا يف اأع ار
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ة ن أحما أو يكم يف  قه املو  الطصيلة أن تراجعصا، فهة فر تنقط  به املصاال ، ولك
لل راجعة، ا ن أحمد  رآد أكن أقين أكن ثليت اليا ،  الح  قه الشهصر 
اخل سة لص جعلد ل  برحماجماا لل راجعة، من كان يش كة يقصح: يا شيخ، أحمد 

از  جمتشة بسرعة، وما اآ طعنا أن حمورك  يف اهللفظ، اهلل و هلل، ا ن جالت  ا 
 قه أكن ترج  لنا وقو    د اليا  حفمثاا، مخسة أشهر أربعة أشهر تس طي  
أن كفظ فيها اليا  كله لص مل كفظ شيئاا، فهقا الص ية اأو، مبراجعة ما آ قد 

  راآ ه.

باالآ يا   أن كرص علل املصا لة،  ا ة الطالب القين  ال صي  الثاني 
، من آي خرل حمقصح له: احرص أن قو يكصن بعضكم علل وش  ال خرل ملالا 

 تك ين  قا الك اب آصال بالوروو الوصتية، أو بيعا الوروو اأ رم.

أن أعين ما تعل ناه عل اا حمافعاا، ولصجهه  --حمسأح اهلل 
  الواا، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.

َال: ما معن  بآف  سماوي    س

  اعقة من الس ال أو مطر أو حنص هل .ملين حميح يعا  ال  ا :

َال: ما معن  الشفع    س

 آيأش هلا باب مس قين ان شال اهلل حمشرحها فيه. ال  ا :
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َال: إذا باع البر ال يد بالبر الردي .  س

 يش ط ال  اثين، آصال جيو ور لل، أو ليي  يو وال ر لل. ال  ا :

ي  قبض السيارة  َال:َ   س

فيها اشكاح عنو املعا رين، بعضهم يقصح: اهللقيقة املسألة  ال  ا :
 بنقلها، بعضهم يقصح: بنقين امللكية، ما عنول فيها جصاب يعا ىرر.

َال: ق له: )يحصَ قبض ما بيا بكيَ بالكيَ(، هَ بمعن  م رد  س
 الكيَ أف تنتَْ 

ح  لص مل ينقلها، جمر  ما يكيلها  ضرته، يقصح:  قا  اي  ال  ا :
 ا مض صط، فقو حوين الق ض. اعني ثالثة، حس نا 

َال: ما ص رة دين حال   س

الوين اهللاح بع    قا ااصاح مباحلة لاير، ق لد، ما آو تا املاحلة،  ال  ا :
،  ة  ين حاح يف هم   توفعه ا ن، والهلل    قه املاحلة ليسد  يناا مؤجالا

َال:  السَّم في الحال  س

 يأش ان شال اهلل يف باب السلم. ال  ا :
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َال: قبض البضاع  بكيَ، هَ ي  ز بيعها في نفس مكان  إذا س
 الشرا ، أف ال بد من إخراجها من المحَ  

يَّها قبض لهاال يليم ا راجها؛  ال  ا : عرفصن ، وأما اهللوييت ط عاا تُنَ 
أحا ييت النهة عن بي  الشةل ق ين ق ضه، ور ت أحا ييت عويو  يعا، منها ما 

يه بلة قيووا هل  بالطعام، وقالصا: يقاو علقيوه بالطعام، ومنها ما أطلق، فاهللنا
حنصه من املكيالت واملعوو ات واملقروعات، يعا  م قالصا املكيين واملعوو  
واملقروي واملصزون،  اص مبا بي  كيالا ووزحماا وحنصه، حمعم، اهللوييت خي ص بقل ، 

  كقا فسره اأ  اب، واملسألة فيها  الف مشهصر.

: أليي ي عارض م  قصح الن   آؤاح: قصح املونف: )كالفا(
  «أَْنَكرَ  َمنْ  َعََّ  َواْلَيِمينُ  اْلُمدىِعي َعََّ  اْلبََيََِّن ُ »

  ص كين واحو منه ا موي  ومنكر، وهلقا ي  الفان. ال  ا :

َال: من اشتر  مكياًل في الذم  هَ ي  ز له أن يتصر    س

ثاليت ق ين  رفمن اش م مكيالا يف القمة ال أصز له أن ي يعه لط ال  ا :
ق ضه، لكن أصز املعاولة بني ال احل  واملش ل، أما  ص والطرف اللاليت ال، يعا 
املش ل جال يطالب ال احل ، يقصح: أعطا  اي ال  ر، قاح: واهلل أحما بع    اي 
متر يف القمة، علل أآاو أن أحضر من املس ص ي، ومل أجو، أريو أن أفسخ العقو، 

قاح: أعطي  بوالا من  قا ال  ر ماها  أعطي  بوالا قاح: ال ما أفسخ العقو، 
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ن مَ و من  قا ال  ر كيلص هللم، أصز  آ قد معنا  قه املسألة يف قصح املونف: )
ما  ا بدونِ دً ْْ ا نََ   شيوً رَ تََ و اشْ ، أسيو ً به نَ  باعُ ال يُ  ه مانِ مَ عن  َ  تاضَ واعْ   ٍ ِسيوَ ا بنَ يًّ  ِ بَ رِ  باعَ 
ه حمسيئة ( حمعم، فإن كان اع اض عنه ما ال ي اي بزْ  ُ لم يَ  ،سِ ال بالعكْ ، سيو ً به نَ  باعَ 

ال أصز، وان اع اض عنه ما ي اي به حمسيئة أصز، وان اع اض عن ونه ما ال ي اي 
 به حمسيئة ال أصز، وبالعكي أصز.

بان  َال: هَ يحرف تَّْي الَر  س

  م عنو اأ  اب أحمه له شروط مخسة ترجعصن اليها. ال  ا :

َال: يْ ل:  ِْ بدَ  حبٍّ  بياُ    زُ وال يَ )س    س يْه (، ما معنهيِْ  ِ ه وال سَ قي

 ال أ رل اهلل أعلم. ال  ا :

َال: قبض المكيَ ونح ه، هَ يشترط حض ر المتبايعين لَّكيَ أو  س
 ال زن 

ال بو من اهللضصر، حمعم، حمص اأ  اب قالصا: ال بو من  ال  ا :
 ال حيضرن. اهللضصر، لكن قو يصكين فيه، فهين يوهلل ال صكيين  ا ن

َال: هَ تنصح ن بحفظ النظم ال َِّي أو بالزاد   س
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القل حافمث ه لعيفة ال تسعف، أحمو ه  فظ النمثم االة،  ال  ا :
ه أوف  وأَثر ُنوالقل حافمث ه م ينة وقصية، وجرب حمفسه، أحمو ه  فظ اليا ؛ 

 .اعتماًدا

َال: بيا الما  بالما    س

 ل، واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم عللقالصا ال أرل الربا يف املا ال  ا :
 حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس الخامس والثال  ن
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، 
 وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

ف،قههنا يف الوين، وأن يعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا أن يمُ  فنسأح اهلل 
علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 

 بعو:

ف رح اا وأ الا وآهالا بطل ة العلم القين اش قنا ا، رؤي هم وجمالس هم، وأآأح اهلل 
  يم، وأن يرزقنا واياكم ا  الص يف أن أ عنا واياكم يف جنات النع

 القصح والع ين.

ح،يتَّ حمفسة واياكم علل االش  اح ب  ويين العلم،  -أيها ا  ص  الكرام-وأكرر 
فمثه، ول طه، ومراجع ه، وأرجص أحمكم قو اغ ن  م  قه ا جاز  يف حفظ  وحه

 وو ل م ا، حييت و ين الشر . ]اليا [

 أن يصفقنا خل م  قا الك اب مبن هلأن ي ارك يف  قا العام، و  وأآأح اهلل 
  قا العام الوراآة احمه ول هل  والقا ر عليه.

 والثماِر". اُص لِ  بياِ  با ُ "وكنا قو و لنا ا،: 
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من اأبصاب امل علقة بممممم"ك اب ال يصي"،  -أيها ا  ص  الكرام-و قا ال اب 
لقل ، وما اوي  يت  قا ال اب يف مسألة  مه ة و ة: ما القل يو ين يف ال ي 

 خيرل عنه 

: حقي ة ملين حقي ة الشيخ، ف عد اهللقي ة، أحما رأيد عنوك  قه  فإها بعد ملالا
اهللقي ة قلد ل : واهلل  قه اهللقي ة مجيلة وأعه  ا، وكند والعاا فيها ك ب 

وملفات ورمبا حمقص ،   تعاقوحما علل بي   قه اهللقي ة، فهين الك ب املصجص   فيها 
 يها  ا لٌة يف ال ي  أو  ارجٌة عنه والنقص  املصجص   ف

 ط عاا املؤلف هكر يف  قا ال اب عو  أمصر، هكر فيه:

 بي  الوار، اها باي  اراا، يف املن   ع ار  أو فيال. أواًل:

 بي  اأرض، ما القل يو ين فيه وما القل خيرل منه  والمسعل  الثاني  وهي:

ل ي  أو ين الل ر   ا لة يف عقو ابي  الشهر، اها باي خنالا فه والمسعل  الثالث :
  ارجٌة عنه 

رها في هذا البا  هي: ا له مسألة الع و، اها باي ع وا  المسعل  اُخيرة التي َذ
 ماٌح فهين املاح يو ين يف عقو ال ي  أو ال يو ين يف عقو ال ي   و ين اللياب 
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لهلل  ل، -ما شال اهلل-اها كان يرتول مهشن ل،هلل وقي ة املهشن مخي  هلل، ع و ويرتول مهشن
  الف، فهين يو ين يف ال ي  أو ال يو ين يف ال ي  

 اأ ين في ا يو ين يف ويمكن أن نَّخِّ  هذا عَّ  وجه التْريب فنْ ل:
ال ي  أنَّ مرجعه ا، الشرط، فإن مل يصجو شرٌط فإ، الُعرف، فإن مل يصجو عرٌف 

نَّ الُعرف أ فالنمثر ا، ط يعة امل ي ، وغال اا  قا ي قارب م  الُعرف، فإنَّ ال الب
 أرل بنالا علل ط يعة امل ي .

: الفقهال يف السابق يقكرون: أنَّ من باي  اراا  فعلل آ يين امللاح: لص قلنا ملالا
ن ُفإنَّ ال ي  ال يش ين املفاتيهلل، ال ي  اها باي  ار ال يو ين فيها مف ا ؛ 
نى العادة أصاًل: أنى من اشتر  البيت يُغ َه عنها  ُو ر يِّ المفتاح منفص

ح  أحياحماا يش طصحمه يف عقو ا أار أن تُ ُي املفاتيهلل، فيقصح  مفاتيحه،
 الفقهال: ال يو ين.

لكن ما تقصلصن يف مف ا  السيار    ا ة ا ن  ارت مفاتيهلل السيار  الك وحمية 
ليسد مفاتيهلل عا ية، فهين أكن أن حمقصح: تُقاو علل مف ا  الوار، وحمليم ما 

لهذا اُماف   و مف ا  الوار ال يو ين يف امل ي   ال أكن  قاقاله الفقهال: بأنَّ 
تعال  حذىر من ال م د عَّ  ما في المست رات فيما جر  به  $الْرافي 

 العر .
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 ا، العصاحلو هلا جُمام  وكين ما يف الشري و ص تابُ  
 تعني اهللكم به اها بوت ف ا اق ض ه عا ٌ  جتو ت 

 ويقصح:

 في ا جرم عرٌف به بين من ُتب لك ب                واحقر مجص ك علل ما يف ا
 اه قو  لد من أ لها اأطالح فإحمه الضالح وا لالح                         

كلٌي منها جار  علل عرف زما م، ليسد   -أيها ا  ص  الكرام-فهقه املساحلين 
ها م ٌا نمساحلين حموية، يعا لص ور  النص ال كالم أحو، لكن املساحلين كلٌي م

 يُقوَّم أوالا الشرط، ما معىن الشرط  حمص امل عاقو،ين. فَّهذا نْ ل:علل العرف؛ 

والقاعو  الفقهية تقصح: )ال عم  بالواللة يف مقابين ال وريهلل(، ومن شروط 
 اع اح الُعرف: أن ال ُيورُ  امل عاقهوان خبالفه.

: انَّ العرف جار ، فلص أ قحما عرف من اأع : العرففلص قلنا ملالا  راف، ملالا
ُرك َّة فيها تو ين يف ال ي  أم ال  

جارل ا ن لص أنَّ احمساحماا باي  اراا، اأبصاب امل
ار قاح: واهلل  قا ال اب أحما اش  ل ه مار  عنو م   فاستثن ،تو ين يف ال ي 

وبع   الوار واآ لا  قا ال اب،  وأنا ال أريد أن أبيعه،معني  اص وكقا؛ 
 أم العرف  الشرط.   قلنا: العرف،   ط يعة امل ي . فاملقوَّم الشرط

  قه تقريٌب لقاعو   قا ال اب، واهلل أعلم.
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 اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني.

 و لل اهلل وآلَّم وبارك علل حم ينا ى و ، وعلل  له وأ  ابه أمجعني.

 لل سل ني يا رب العاملني.اللهم اغفر لشيخنا، ولصالويه، و 

  تعا،: $قاح املونف  

 والثماِر". اُص لِ  بياِ  "با ُ 

ََ  َدارًا باعَ  "إذا َفها وبِناَ ها َأْرَضها َشِم ْْ  الس َّىمَ و  المنص َ ، والبا َ  وَس
ْنزٍ  من افيه ُم دَعه  ه  ما دونَ  المدف نَ ، والخابي َ  اْلُمَسمىَرْيِن، والرى ى  ََ 
ٍَ وُمن وَحَ ٍر، ٍَ  منها فِص ٍَ  وَبَكَرةٍ  وَدْل ٍ  ََحْب  ِمفتاٍح.و  وفََْروٍ  وقَُْف

َْ  لم َأْرًضا ول  باعَ  وإن ُْ ََ  يََ  فيها َان إنو  وبِناَ ها، َغْرَسها بحْ ِقها َشِم
بَُرٍّ  َزرْعه  َْرُ  أو ُيَ ز   َان وإن يبْ ، فَّبائاٍ  وَشِعيرٍ  ََ  فُعص لُه رارًامِ  يََُّْ

 اْشتَََرطَ  وإن ،لَّبائاِ  البياِ  عندَ  الظاهرتان َْطَ ُ والَّ   واْلِ زىةُ  لَُّمْشَتِري،
 .َصحى" ذل  المشَتِري

 وفيه مساحلين:والثماِر":  اُص لِ  بياِ  "با ُ 

 : ك ا قلنا-ما يو ين يف بي  الوار  المسعل  اُول-. 
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 : ما يو ين يف بي  اأرض وما ال يو ين. والمسعل  الثاني 
 : ل يف بي  الشهر  والنخين. ين تو ين الل ر  والصر  والمسعل  الثالث 
 : الكالم عن بي  الل ار، م  أصز بي  الل ر  مس قلةا عن  المسعل  الرابع

 أ لها وم  ال أصز.
 : ما يو ين يف بي  الع و. والمسعل  الخامس 

ما يو ين يف بي  الوار وما ال يو ين، وفيه شقان: ما يو ين،  المسعل  اُول :
 وما ال يو ين.

ََ  َدارًا باعَ  إذا"فأما ما يو ين قاح:   َأْرَضها". َشِم

هكر املؤلف ا ن آ عة أشيال تو ين في ن باي الوار، اها بعد الوار فيو ين 
 ت، عاا آ عة أمصر:

o :أولها  ََ  َأْرَضها". "َشِم
  يعا باي الفيال، جالك مش ل يريو أن يش ل "َأْرَضها" ما معىن "َأْرَضها":

 ه الع ار  ومت تصقي  العقو علل بي من عنوك ع ار  أو فيال، قلد: أبيع   ق
الع ار ، بعو مو  جئد الَّ قلد: يا أ ة ا ف  اأجر ، قاح ل : أل أجر  ! 

 ع ارت  شاغلة -جياك اهلل  ي-قلد: أجر  بقال ع ارت  يف أرلة، أحمد 
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 َدارًا باعَ  "إذاأرلة، أحما مل أبي  ل  اأرض وااا بعد ل  الع ار ، ما رأيكم  
 ََ  َضها".َأرْ  َشِم

o ."المسعل  الثاني : "وبِناَ ها 
اها باي الوار يو ين يف هل  كين ما فيها من ال نال: السصر، والسقف، "بِناَ ها": 
 وااوران.

o ."َفها ْْ  "وَس
َفها"  ْْ ا  ة ، أ الا م  ُن البنا  والسْ  داخالن في مسم  الدارأيضاا"وَس

 الوار اال  ة جوران وأآقف وما ا، هل .

o :المنص َ ". با َ "وال الرابا 
 ناك باب المنص َ ":  "والبا َ  عنوما قاح: عنوحماالمنص َ ":  "البا َ 

 منوصب، وباب مرفصي، وباب جمرور.

 ص ي ، شخص عنوه مس-ويَّن-خُيرل ال اب املص ي فيها المنص َ ":  البا َ "
ممكن يكصن مار،  ص  احب  قا ال يد مار، وما شال اهلل عنوه يف مس ص ي 

اب ُويَّحمة، فهين  قه اأبصاب املخيَّحمة  ا لٌة يف العقو  ليسد  ا لة يف مل  أبص 
 العقو، لكن ال اب املركَّب يف الوار  قا  ا يٌن يف عقو ال ي .  قا الراب .

o ."الخامس: "والس َّىَم 
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o :اْلُمَسمىَرْيِن". "والرى ى  السادس 
الرف الُسلم املس صر و  ْيِن":اْلُمَسمىرَ  "الس َّىَم والرى ى   قا اخلامي والسا و:

املس صر، أيضاا  قا خيرل يعا أعطي  ملاح: عنوحما آلم مركَّب وُمس َّر ملين 
القل يكصن يف السطهلل أحياحماا، يف السطهلل يكصن فيه آلم ُمس َّر يص ل  ا، 

،  قا يو ين يف ال ي  أم ال يو ين  يو ين يف ال ي .  اخليان ملالا

  ت يي الل  ات، غي مس َّر يف وينشخص عنوه آلم يس خومه أحياحماا يف
ال يد وقد ما أح اجه أ رجه واآ ع له،  قا  ا يٌن يف عقو بي  الوار أم ال  

 مىَرْيِن":اْلُمسَ  : "الس َّىَم والرى ى املؤلف قاحُنه ليس مسم ر،  قا غي  ا ين؛ 
 "الَمْسُم رَين".أو 

 ، رفصف علل ااوران الرفصف منها رفصف مس َّر ، ومنها رفصف غي مس َّر 
مس َّر ، و ناك شخص عنوه رفصف  واليب، طالب العلم من أكم اأزمات 

ر  ُيسُ ر ف هو أحمه م ُنه يحتا  إل  الكتب،يف حيا م مسألة الرفصف  قه؛ 
واليب ط عاا الو-يف ااوران ومر  يكصن عنوه  واليب، فالوواليب  قه تو ين 

ُس َّر علل   -مبوطل نا الد  ة  ياحمة الك ب
 قه ال تو ين، خبالف الرف امل

 ااوران فإحمه يو ين يف عقو ال ي .

o  َ المدف نَ ". "والخابَِي 
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ملين اخليان، يعا مكاٌن ا   املال فيه، فهقه اخلابية ان كاحمد "الخابَِيَ ": 
هذه فموفصحمةا أو ك ا يقصح بعضهم: ُمطيَّنةا،  ييت أ ا  ارت جيل من ال يد؛ 

،  يان لل ياه  ، لكن جتوونداخَّ  أحياحماا شخص يض  يف أرله وايد ملالا
م نقين م  رك ممكن يض  فيه املال وممكن حي له معه اها مضل، فهين  قا يو ين 
علل كالم املؤلف أم ال يو ين  ال يو ين، والمثا ر: أنَّ العرف عنوحما جار  أيضاا 

 علل  قا.

 فيها". ُم دَعه  ه  ما "دونَ 

 يو ين. ا ن ما ال يو ين، احم هينا مما

 تعا، ما ال يو ين مرجعه ا، قاعوتني: $ما ال يو ين هكر املؤلف 

 ما  ص مص ٌي. الْاعدة اُول :

، ولص كان ملول ة الوار. والْاعدة الثاني :  ما يكصن منفوالا

ْنزٍ  من فيها ُم دَعه  ه  ما "دونَ  ما  ص مص ي ملين قاح:  وَحَ ٍر". ََ

 مبلالني: الكني، واهللهر.  قا اأوح: ما  ص مص ٌي فيها، وملَّين له
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يف ال يد، أو عنوه كني وأشيال خُيُي ا، فهقه كلها  شخص عنوه أحهاٌر مص عة ٌ
 ال تو ين يف بي  الوار.

اللان: املنفوين، وهكر املؤلف يف املنفوين أشيال كلي ، هكر آ ة أشيال، 
 وباملفهصم هكر أربعة أ ر،  ار اجمل صي كم  عشر  باملنطصل واملفهصم.

ٍَ نطصل قاح: فامل ٍَ  منها "وُمنفِص  وَبَكَرٍة". وَدْل ٍ  ََحْب

 ٍَ ": منها "وُمنفِص ٍَ  فإحمه غي م وين أكن فوله. ََحْب

 الولص. "وَدْلٍ ":

 وال كر ، و قه كلها ت علق بال ئر. "وَبَكَرٍة":

:" ٍَ واأقفاح، تعرفصن اأقفاح يف السابق غال اا ما تكصن  ا ين يف ال اب  "وقَُْف
تركي ة ال اب،  قه اأقفاح اخلارجية ملين آلسلة وعليها قفين  ليسد جيل من

 قه ال تو ين يف ال ي ، املش ل يق ب يش ل له قُفين ويش ل له آلسلة يُ لهق 
 هبا أبصابه.

الفرش أيضاا ال يو ين، ملين ا ن أثاث ال يد فإحمه ال يو ين، اال اها  "وفََْرٍو":
ار اُ اث ص مؤثلة أو مفروشة؛ قاح: واهلل أبيع  فيال ك ب اعالن لل ي  فيال

 والفرو داخاًل فيها.
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ا  ام ، املف ا  منفوين، ومُنه منفصَواملف ا  كقل  ال يو ين؛  "وِمفتاٍح":
القفين ما  ص  ا ين فاملف ا  أيضاا ليي بوا ين، وقلنا:  قا في ا جرم به 

و العرف والطر،  علل  الف هل  فإحمه يُع ،ين به.  العرف، اها ُوجه

 : -مفهصم الكالم السابق-نوحما أربعة أشيال باملفهصم مما آ ق   ا ن ع 

 .منها: ال اب غي املنوصب 
 .ُس َّر

 ومنها: الرف غي امل
  .ُس َّر

 والُسلَّم غي امل
  .واخلابية غي املوفصحمة 

  قه عرفنا ا مبفهصم ع ارته في ا آ ق.

  قه املسألة اأو، و ة: بي  الوار.

ف ا القل يو ين يف بي  اأرض وما القل خيرل عن  حمأش ا ن ا،: بي  اأرض،
 بيعها وال يو ين فيه 

 ط عاا الحمثصا: نبدأ بما يدخَ:
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بي  اأرض  نا آنرج  ا، ما هكرحماه يف أوح ال اب الد  ة قضية: أحمه يُمرنج،  
َْ يََ  لم ول  َأْرًضا باعَ  "وإن ولهذا قال المصن :ا، الشرط ق ين العرف؛  ُْ 

ََ  بحْ ِقها  وبِناَ ها". ْرَسهاغَ  َشِم

َْ  لم ول  َأْرًضا باعَ  "إن  قا ما يو ين يف العقو: ُْ قاح  فإنبحْ ِقها"،  يََ
  قصقها 

 قا حمص ما فيه اشكاح، حمص وقاح: أحما أش ل اأرض  قصقها ومنافعها، فهقا 
قاح  فالصحيح من المذهب أنه:ال اشكاح، لكن ان مل يقين  قصقها، 

باي أرلاا  قصقها   ين غهراُآها وبناؤ ا يف ال ي  : )ان ]ا حمواف[املر اول يف 
 بال حمياي(.

  قا  ارل عن حو النياي ان قاح  قصقها.

َْ يََ  لم "ول وان مل يقين  قصقها فصجهان يف املق ب، واملؤلف  نا قاح:  ُْ 
 إشارة إل  الخال .بحْ ِقها"  

 ساحلين:م بي  اأرض ما يو ين فيه بوون شرط، عنوحما يف بي  اأرض  ناك ثالثة

 ما يو ين يف العقو بوون شرط. .1
 ما ال يو ين يف العقو اال بشرط. .2
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 ما تو ين أ صله يف العقو  ون ورته. .3
ََ "ما يو ين يف العقو بوون شرط" قاح:  ملين  ال رووبِناَ ها":  َغْرَسها "َشِم

 ماها  ملين:

 لص أنَّ رجالا اش م أرلاا فيها خنين، النخين  ا ين أم ليي بوا ين   ا ين.

ال نال، حمفي القضية السابقة: جال ا، أرض فيها أبنية فقاح: بع    قه  اللان:
 اأرض، فال نال  ا يٌن أو غي  ا ين   ال نال  ا ين.

 ما ال يو ين ماها قاح 

بَُرٍّ  َزرْعه  فيها َان "وإن يف ال ي ،   قا ما ال يو ينفَّبائٍا يبْ ":  وَشِعيرٍ  ََ
ن فيها زري، اليري خي لف عاش م أرض قاح: بع    قه اأرض، واأرض  قه 

ال راو، ال هراو ملين النخين، ملين شهر ملالا املصز، شهر المتقاح، لكن اليري 
 ص القل حُينو،و ليي له آاٌل، فهقا ال يو ين يف العقو بين يكصن باقياا يف مهل  
ال احل  وال ين قين ملكه م  احم قاح مل  اأرض، ف اها حمون  فيه  اها مل يو ين 

 ُيون  به يف ال ي  ماها 

ا، يْبْ ":  اٍ "فَّبائ ولهذا قال:حمقصح: حيق لل احل  أن يُ قيه ا، وقد حوا ه؛ 
  اهللوا ، يعا: ا، أوح وقد أ قه، ويُليم ال احل  بوف  أجر   نا أم ال يُلي،م  ال

َه من حْ قه.  هذا ح
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اها كان املش ل اش ط  الف هل  قاح: أش ل اأرض مبا فيها من اليري 
 قَّنا: أول ما نرجا إليه ه : الشرط بين المتعاقَدين.  أصز؛ أصز أم ال

 املسألة اللاللة: ما تو ين أ صله يف العقو، ف ا  ص 

َْرُ  أو ُيَ ز   َان "وإن قاح:  والَّ َْطَ ُ  ةُ واْلِ زى  لَُّمْشَتِري، فُعص لُه ِمرارًا يََُّْ
عا بعض اليروي راراا، ياليري القل ُأ،ُي أو يُلقط ملَّبائِا":  البياِ  عندَ  الظاهرتان

ملين الُم أحمد تأ ق اثوصح كله، ال تُ قة أ صله  ييت أحمه حُيوو مر  أ رم، 
 لكن بعض اليروي حُيوو فيه جي   ا ر  وي قل أ له وي هو ، فهقا ما حك ه  

وقد ال ي  ِا": البي عندَ  الظاهرتان والَّ َْطَ ُ  "واْلِ زىةُ  تعا،: $قاح املؤلف 

له: بالمآيم، أو بالنعناي، فهقا يأ ق ااي  المثا ر  ويُ قة أ له  فيه، واُلين
َْرُ  أو ُيَ ز   َان "وإن من قالا يف عقو ال ي ؛ وهلقا قاح:  ُعص لُهف ِمرارًا يََُّْ

َه في البيالَُّمْشَتِري  ."  ُنه داخ

 لَّبائِا". البياِ  عندَ  الظاهرتان والَّ َْطَ ُ  "اْلِ زىةُ  وأما

ش ط يف مجي  ما آ ق، اها اَصحى":  ذل  المشَتِري اْشتَََرطَ  "وإنقاح املؤلف: 
 املش ل هل  يف مجي  ما آ ق، ما  ص مجي  ما آ ق 
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: جرال ال يد فيه آيار   اها اش ط ملالا ما  ص مص ٌي فيها يف بي  الوار، ملالا
قاح: أحما أش ل ال يد بالسيار ، تريو أن ت يعا أم ال  قا املصجص   قاح: بع   

 ال يد بالسيار ، يوهلل أم ال  يوهلل ليي فيه مشكلة.

 يف بي  اأرض 

قاح: أش ل اأرض بالم القل فيها ما تأ ق ااي ، ال ااي  وال اللقطة المثا ر ، 
وال تأ ق اليري القل ُأي مر ا واحو ، ال تأ ق شةل، حُيوو مر  واحو ، ال 

 تأ ق شةل، أحما أش ل اأرض مبا فيها  قاح: مصافق.

 يف مجي  ما آ ق، ويكصن له.َصحى":  ذل  المشَتِري اْشتَََرطَ  "وإناح: ق
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َه )  (فص

ََ  َنْخاًل  باعَ  "وَمن ًْ  فَّبائاٍ  طََُّْعه َتَشْى  ُمْشَتٍر، َيشتِرطَه أن الإ الِ ذاذِ  إل  ُمبَْ
ذل   َاْلِمْشِمشِ  نََْ رِه من َظَهرَ  وما وغيرِه، والر مىانِ  والت تِ  الِعَنبِ  ش رُ  َو
ُْْطنِ  َاْلَ ْردِ  َأَماِمه من َخَر َ  وما والتَ فىاحِ  ََ  وما واْل  الَ َرقُ و  ذل  قَب
ََ  َ َمره  يُباعُ  وال فَُِّمْشَتٍر، ََ  َزرْعه  وال َصالِحه بُُدوِّ  قب  َرْطَب ه  وال َحبِّه اشتدادِ  قب

َه  ْْ َِ  دونَ  ونحُ ه ِقثىا ه  وال وبََ َْْطاِ  ِبَشْرطِ  إال اُْص  جزىًة، زىةً ج أو حالِ ال في ال
طَ ً  أو ْْ طًَ ، ُل ْْ ًْامُ  باَعه وإن اْلُمْشَتِري، عَّ  والَّ ْاطُ  والحصادُ  ُل  بَشْرطِ  أو ْطََّ

َْْطاِ  بَشْرطِ  َصالُحه، يََْبدُ  لم َ َمًرا اْشتَََر  أو البْا ِ   َجزىةً  أو َبَدا حت  َرََهوتََ  اْل
َْطَ ً  أو ََ  َصالُحه بدا ما اْشتَََر  أو فَنَمَتا ُل  َعرِيى ه  أو هاواْشَتبَ  آَخرُ  وَحَص

ََ  فعَْ َمَرتْ  َ   َبَط  الحب   واْشَتدى  رةِ الثم في صالحه  َله ما بدا وإذا لَّبائِا، والك
ًْا، بيُعه جازَ  َِْيِ ، وِبَشْرطِ  ُمْطََّ  والِ ذاِذ، اْلَحصادِ  إل  تَبْي ه  ولَُِّْمْشَتِري التب
ُيه، البائاَ  ويََََّْزفُ  ْْ َُ، َتَضرىرَ  وإن ذل  إل  احتا َ  إن َس  بآف ٍ  تَََِّفتْ  إنو  اُص
 واُمضا ِ  الَفْسيِ  ينَ ب ُمْشَترٍ  ُخيَِّرَ  آَدِميٌّ  أَتََََّْفه وإن البائِا، عَّ  رََجاَ  َسماِويى ٍ 
 الذي لن عِ ا ولسائرِ  لها، صالحه  الش رةِ  بعضِ  وصالحُ  اْلُمْتَِِّ ، ومطالََب ِ 

،تَ  أو َتْحَمرى  أن َِ النخْ  َ َمرِ  في الصالحِ  وبُُدو   اْلُبستاِن، في  اْلِعَنبِ  وفي ْصَفرى
ِْيى ِ  وفي ُحًَّْ ا، يَََتَم ىهَ  أن َُّه، وَيطيبَ  جُ النضْ  فيه يََْبُدوَ  أن الثمراتِ  َب َْ  وَمن َأ
 َقْصُده َان  نف المشَتِري، َيشتِرطَه أن إال لبائِعه فمالُه ماله  له عبًدا باعَ 
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 لَّبائِا، مىالِ اْل َ  و ِيا ُ  فال، وإال اِ البي شروطِ  وسائرَ  ِعََّْمه اْشتِرطَ  المالَ 
 .لَُّمْشَتِري" والعادةُ 

ه تعا، ا، فوين    ر، و قا الفوين ت  ٌة لل اب، هكر في $  احم قين املؤلف 

 ثالث مساحلين:

  ين تو ين الل ر  يف عقو بي  الشهر   المسعل  اُول :

 اأوح.باي شهر  وعليها ور   ين الل ر   ا لٌة يف العقو   قا السؤاح 

اها باي الل ر  من غي الشهر ، ط عاا حمقوو الل ر  من غي  المسعل  الثاني :
الشهر  الل ر  علل الشهر ، أما اها أ ق الل ر  بعو جي ا وباعها يف السصل 

  قا ليي ىين  لة، لكن باي الل ر  علل الشهر   ين أصز أم ال 

رناها-الص رة الثالث  أو المسعل  الثالث  في هذا البا   اها  وهي: -التي َذ
ا ف ا القل يو ين يف العقو من اأمصاح الد معه واملالبي الد عليه   باي ع وا

  قه ثالث مساحلين.

 املسألة اأو،:  ين تو ين الل ر  يف بي  الل ر  



1776 
 

عنوحما حالٌة تو ين فيها، وحالٌة ال تو ين فيها، لكن احم  هصا عنوما  فنْ ل:
ال اها اش ط  الف هل ، اهللالة الد ال حمقصح: حالٌة تو ين فيها حمقصح: ا

 تو ين اال أن يش ط  الف هل  وآنأش اليها.

 : باهللالة الد ال تو ين الل ر  يف عقو ال ي :نبدأ أواًل 

 هكر املؤلف أرب   صر مرجعها ا، شةل  واحو، و ة:

َه )" اُول : ََ  َنْخاًل  باعَ  وَمن( فص ًْ  فَّبائاٍ  طََُّْعه َتَشْى  أن إال ذاذِ ال ِ  إل   ُمبَْ
 ُمْشَتٍر". َيشتِرطَه

  الص اها اش طه املش ل اهلل و هلل.

 :َنْخاًل اها اش م  المسعل  اُول  وهي"  ََ واحو  يعا: "باَع" طََُّْعه"، َتَشْى
 اش م واللان باحل ؛ أنَّ العقو ال بو له من طرفني.

ََ  َنْخاًل  باعَ  "َمن وف   ص القل مبعر  "، معروف طل  النخين أم لييطََُّْعه َتَشْى
يكصن فيه ال  ر   ي شقق عن هل  ال  ر فيمثهر  قا ال  ر، فإها تشقق الطل  
 وباي النخلة فال  ر ملن  لل احل  ال يو ين يف عقو ال ي . ا ن ي ي  النخلة  ص.
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اها تشقق الطل  فال  ر ال يو ين يف عقو ال ي ، بين  ص بال  يف ملكية ال احل  مل 
.  قه -ك ا قلنا يف أوح ال اب-اها اش طه املش ل ين قين املل  اليه اال 

 املسألة اأو،.

ن حْه أن م قا ا ن املش ل يقصح لل احل :  قه خنلد؛ احميي مترك. حمقصح: ال؛ 
 يُبْي تمره إل  وقت جذاذه.

 :ذل  المسعل  الثاني  وهي: قال  انِ والر مى  والت تِ  الِعَنبِ  ش رُ  "َو
 وغيرِه".

هلا ور  اها باعها الشخص وعليها ورٌ  ف ا اهللكم  حمقصح:   آاحلر اأشهار الد
 كقل ، يعا ملين النخلة، لكن ليي للضرور  ليي فيها طل ، فنقصح:

الضابط  نا: اها  هرت الل ر ، اها  هرت ور ا وباعها ال احل  بعو  هصر الل ر  
 ط شفالل ر  ال ين قين فيها املل  بين  ة باقيٌة علل مهل  ال احل  اال أن ي

 املش ل.

 والتَ فىاِح". َاْلِمْشِمشِ  نََْ رِه من َظَهرَ  المسعل  الثالث : "وما 
ه، أن يمثهر الل ر من حمم،صنرهه، ما حمم،صنرهه  حمم،صنرهه يعا ز ر  هذه المسعل  الثالث  وهي:

بعض الل ار ت وأ أوالا بي ر    ت ف هلل  قه الي ر  عن ور ، ف  هر  أن يمثهر من 
اهللكم: ان باعه ال احل  ق ين  هصره من  قه الي ر  احم قين فيه الي ر  فإحمه يأ ق 
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املل  و  ين يف ال ي ، وان باي ال احل   قه الشهر  وعليها  قه الل ر  باعها بعو 
ف ا اهللكم  فاملل  بال  ال ين قين وال تو ين  -من ز ر ا-ما  هرت من حمم،صنره ا 

 يف عقو ال ي .

 : ُْْطِن". َاْلَ ْردِ  هَأَمامِ  من َخَر َ  "وما المسعل  الرابع  واْل
بعض الل ار تكصن يف  ا ين يعا شةل حيفمثها  ا ين َأَماِمه":  من َخَر َ  "ما

 ُم لَّف   ت ف هلل، ليي ز ر ا.

أحمد لص رأيد الصر   أوح ما تمثهر تكصن  ضرال "َاْلَ ْرِد": : $قاح املؤلف 

ه الي صر، قم لقة، فإها تف  د من  قا ال هالف ف اي ال احل  الشهر  وعليها  
ور  الصر  ا ن يُ اي ور  مقوص  ، فإها باي  قه الشهر  بعو  هصر ورن ه ا ف ا 
اهللكم  فالصر  ال يو ين يف ال ي  بين  ص بال  علل مل  ال احل  ح  يأش وقد 

 أ قه.

ُْْطِن": "َاْلَ ْردِ امللاح ا  ر قاح:  القل يرم زراعة القطن: القطن ق ين ما  واْل
لَّف  كقا أ ضر   ي ف هلل بعو هل  ويمثهر القطن، فإها يمثهر يكصن يف ُم 

باعه ق ين أن ي ف هلل ق ين أن يمثهر القطن من أك امه أو من غالفه فإنَّ القطن 
  قا ملن  لل ش ل، ق ين أن يمثهر يأ قه املش ل يف ال يعة؛  ا يٌن يف ال يعة.
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طن  قا قوان باي  قا اليري ان باعه ق ين أن يمثهر القطن: يعا ق ين أن يمثهر ال
 ا يٌن يف ال ي ، بعوما  هر القطن يقصح: ال، من حقة أحما   ق  قا المثا ر 

القطن املصجص   قا أحما   قه، وأحمد ي قل الن ات ل  وبعو هل  اهللوا  القا م 
 وما بعوه ل . -ان شال اهلل-

 و قا ال اب يفه ه من له اش  اح باليراعة واملياري أكلر من غيه.

ََ  "وما  فَُِّمْشَتٍر". َرقُ وال َ  ذل  قَب

 ما القل يو ين يف ال ي   القل آ ق ما ال يو ين.

القل يو ين يف ال ي  ما ق ين هل : ما ق ين تشقق الطل ، ما ق ين  هصر الل ر ، 
ما ق ين  هصر بعض الل ار من حمم،صنره ا أو ز ر ا، ما ق ين  هصر القطن وحنصه من 

قين هللالة فإنَّ املهل  ين غالفه أو من أك امه، ما ق ين هل ، اها باعها ق ين  قه ا
 فيها اليري وما عليها من الل ار كله ين قين يف ال ي .

لصرل مطلقاا افَُِّمْشَتٍر"،  "والَ َرقُ    ولهذا قال:أيضاا مما يو ين يف ال ي : الصرل
 .يكصن لل ش ل

تعا، ا، مسألة: "بي  الل ار"، والكالم عن بي  الل ار  $  احم قين املؤلف 

 تعا، آ   مساحلين: $ هكر فيه املونف
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 أحصاح املن  من بي  الل ار. المسعل  اُول :

 أحصاح جصاز هل . المسعل  الثاني :

ط عاا حنن حم كلم عن بي  الل ر ، ال حمقوو الل ر  الد ت اي يف ىالت اخلضر  
والفصاكه، وال حمقوو أيضاا بي  الل ر  ت عاا لء ين، وااا حمقوو: بي  الل ر  من 

يعها ق ين حوا  ا أو جنيها أو حنص هل ، هكر  قه املساحلين  ون أ لها، وب
 الس عة:

 . أحصاح املن 
 .أحصاح ااصاز 
  مئصحمة كويين الل ر  امل يعة علل من  علل املش ل أم علل ال احل   يعا

 اهللوا  وااقاه واللقاط  قا له تكلفة من القل آي   لها  آيأش ا ن.
يها ال ي ، فيها فسا  ال ي ، و صر يوهلل فقاح: فسا  ال ي  يف بي  الل ار حيوين 

  السا و: ول  ااصاحلهلل، مسألة ول  ااصاحلهلل و ة: اها حوين تلٌف هلقه 
 الل ار ف ن القل ي   له 

ما حيوين به  ال  الل ر ، كيف حنكم علل الل ر  بأ ا   م المسعل  اُخيرة:
  اهللة 

 تعا، بأحصاح من  بي  الل ار: $بوأ املؤلف 
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ََ  َ َمره  يُباعُ  "والقاح:   َصالِحه". بُُدوِّ  قب

 ا ن آيقكر أرب  مساحلين ال أصز فيها بي  الل ر :

 بي  الل ر ق ين بوو  الحه. اُول :

ا ن آيقكر ا مجاح   بعو هل  آيج  مر  أ رم ا، أحصاح الفسا ، لكن 
 اشة علل ترتيب املونف.

ََ  َزرْعه  "وال  َحبِّه". اشتدادِ  قب

ََ  َزرْعه  "وال يري ال يوهلل أن ت ي  اليري، وقو فرَّقنا بني الَحبِّه":  اشتدادِ  قب
ُ ه.  وال هراو: اليري القل حُيوو بنفسه، فال أصز أن ت يعه ق ين اش وا  ح،

َه  َرْطَب ه  "وال ْْ  ونحُ ه". ِقثىا ه  وال وبََ

 الرط ة و ة: المآيم.

َه":  ْْ ن حنص صه مملين يقصلصن ال قين ملين: الكراث، وال وين اأ ضر وحن"وبََ
ي،م عا  ا   .هل ، ي اي حه

َِ  ونحُ ه دونَ  ِقثىا ه  "وال َْْطِا". إال أن يَشْرطِ  اُْص  ال
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ال أصز أن تُ اي  قه اأشيال  ون أ لها، وآيأش بعو قليين االآ لنال، لكن 
 "إال" :تُ اي منفر    ون أ لها ال أصز، وآيقكر املؤلف بعو هل  اآ لنالا بقصله

 ز، وهكر حال ني وحمييو عليها حال ني، و ة:و ة أحصاح ااصا

َْْطاِ   الحاِل". في "إال بشرِط ال

َْْطاِ  ين بوو اها باي الل ر  ق  الحاِل": هذه المسعل  اُول : في "إال بشرِط ال
 عنوحما بي  الل ر  ق ين وجص  ا، ما -أيها ا  ص  الكرام- الحها، شصفصا الل ر  

وت لكن مل تو لهلل  ال أصز، فإن بوا  الحها  حك ه  ال أصز، فإن ُوجه
 جاز.

تعا، يقصح: اها بيعد الل ر  ق ين بوو  الحها بشرط القط   $ا ن املؤلف 

يف اهللاح ف ا اهللكم  أصز، تق ب ف م متر أو ور  من الل رات مل ي وو 
 الحها تقصح: أحما أريو أن أش يها، قاح: أبيع  ايا ا بشرط القط  يف اهللاح، 

 اط القط  يف اهللاح  ال أصز.أصز، بوون اش  

 الوصر ثالث:

 . أن بيعها بشرط القط 
  ا بقال-أن ي يعها بشرط ال  قية-. 
 .وأن ي يعها مطلقاا 
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ما القل أصز من  قه اللالثة  شرط القط  يف اهللاح فقط، ال أصز بشرط 
 ال  قية، وال أصز مطلقاا، ال بو من شرط القط  يف اهللاح.

ين بوو  الحها بشرط القط  يف اهللاح أصز من جهة لكن اها باي الل ر  ق 
 روجه عن النهة عن بي  الل ر  ق ين بوو  الحها، لكن  ناك قيو أيضاا هكره 

بعض الفقهال يف  قا املصل  و ص مع م يف املق ب ويف غيه، و ص قيو 
 ُيس و ب يف مجي  امل يعات و ص:

  أش يها ق ين بوو الوالاالحم فاي: أن يكصن فيها منفعة، أما اها كان يقصح: 
ويقطعها يف اهللاح وال منفعة فيها حينئق  فقو آ ق معناك أنَّ املاح شرعاا  ص: ما 

 فيه منفعٌة م احة، وأحمه ال أصز بي  ما ال حمف  فيه.

 جزىًة". جزىةً  "أواهللالة اللاحمية من أحصاح ااصاز: 

يع  ااي  راراا، يقصح: أبااي  جي   قا يف ملين المآيم وحنصه مما ُأي أو يُلقط م
 املصجص  ، فيش ل  قه وُأيره يف اهللاح.

طَ ً  "أو ْْ طًَ ". ُل ْْ  ُل

حمفي الكالم اللقطة املصجص  ، يقصح: أبيع  اللقطة املصجص  ، فيأ ق ا، فهقا 
 جاحلي.
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اهللالة اللاللة والرابعة مما أصز فيها بي  الل ر ق ين بوو  الحه: اها باعه ملال  
 رته اأ ين، ما  ص 

تقكرون ق ين قليين عنوما قلنا: انَّ ال احل  اها باي النخين بعو تشقق طلعه فالل ر  
ت قل له، قاح: بعو ف ات الل ر  باقية له، فقاح لل ش ل: أبيع  الل ر ، تشقق 

ه باعها ُنالطل  ق ين بوو الوال  لكن مل ي وو الوال ، أصز أم ال  أصز؛ 
لنخلة  ف اعها له، فيهصز بيعها ملال  املش ل أمل أل  ا لمال  اُصَ،

 اأ ين.  قه املسألة اأو،.

َل  مسعلتين وزدنا مسعلتيناملسألة اللاحمية أو توي الرابعة؛  ر الم   ُنه َذ
 تصير الرابع :

و تعا، في ا آ ق عن $اها باعه م  اأ ين، و قه تض نها كالم املونف 

 الكالم عن بي  النخين القل عليه ور .

عها م  اأ ين، يعا قاح: أش ل من  النخلة ب  ر ا، وال  ر مل ي وو فإها با
 ُنه باعها ما اُصَ، ( ال أصز؛35:32) الحه، ما اهللكم  أصز أم ال  
.  وأصز ت عاا ما ال أصز اآ قالالا

  قه أحصاح جصاز بي  الل ر  ق ين بوو  الحها.
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لل ر  بعو ا بيعد  قه اتعا، ا، مؤحمة كويين الل ر : اه $  احم قين املؤلف 

بوو  الحها، أو ق ين بوو  الحها بشرط القط  يف اهللاح، من املسئصح عن 
 حوا  ا وجقاه ا 

 اْلُمْشَتِري". عَّ  "والحصاُد والَّ ْاطُ قاح: 

  ُنه يعخذ مَّكه ويُفرِّغ مَّ، ملاها  اْلُمْشَتِري" عَّ  "والحصاُد والَّ ْاطُ 
 البائا من مَّكه  فكان عَّيه ذل .

لل ر  تعا، ا، هكر آ    صر يفسو فيها ال ي  يف بي  ا $احم قين املؤلف   

 وحنص ا.

ًْا": هذه المسعل  اُول : باَعه "وإن :$قاح  بوو  اها باعه الل ر  ق ين ُمْطََّ

  الحها مطلقاا، ما معىن مطلقاا 

مل يش ط ال ال  قية وال القط  يف اهللاح، ف ا اهللكم  قاح يف اأ ي: جصاب 
ََ ط يف ا  ر قاح: الشر  َ   "َبَط ي  باقياا يف بطين ال ي  ويكصن امل لَّبائِا":  والك

 مل  ال احل  ال ين قين ا، مل  املش ل.

 البْاِ ". بَشْرطِ  الثاني: "أو
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 ن البيا باطَ.ُاها اش ا ا بشرط ال قال ال يوهلل ال ي  وت قل يف مل  ال احل ؛ 

َْْطاِ  بَشْرطِ  الُحه،صَ  يََْبدُ  لم َ َمًرا اْشتَََر  الثال : "أو  َبَدا". حت  تَََرََهو  اْل

قاح: أحما ا ن أش ل ور  ق ين بوو  الحها بشرط القط ، ألس م تقصلصن: أحمه 
بشرط القط  أصز ! قاح: اهاا أحما أش ل ال  ر  قا ق ين  الحه بشرط القط ، 
وبعو هل  تركه عنو ال احل ، وال احل  ليي عنوه مشكلة، ح  بوا  الحه، ما 

ُننا ل  ج ىزنا هذه الص رة لكانت حيًَّ  عَّ  بيا الثمرة هللكم  بطين ال ي ؛ ا
 قبَ بدو صالحها بدون الْطا.

ويف  ب لَّخ اطر،تطيييقصح: أش ط القط  وحم فق يف ال اطن حمك ب بيننا شرط؛ 
لهذا و  الصاق  ال يأ ق ا اال بعو بوو الوال ، فهقا ال أصز بين ي طين ال ي ؛

َْْطِا": بَشْرطِ  َصالُحه، يََْبدُ  لم  ََمًرا اْشتَََر  "أوقال:   شرط القط  يف يعا اْل
  الحه بطين ال ي .َبَدا"  حت  "وتَََرََه قا، 

: حمفسها لكن يف اليري: اها اش م زرعاا ق ين اش وا ه وتركه ح  المسعل  الرابع 
 اش و حمفي اهللكم.

َْطَ ً  أو َجزىةً  المسعل  الخامس : "أو  فَنَمَتا". ُل
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ا قلنا: أحمه أصز بي  ااي  المثا ر  أم ال  ااي  واللقطة المثا ر  أصز بيعها؛ ألسن
فاش م قاح: أش ل  قه ااي  واللقطة المثا ر ، اها مل يقطعها يف اهللاح وتركها 

نه اختَّر ِمَّكه ُح  اد فال أصز حينئق  وي طين ال ي ، ملاها ي طين ال ي   
 كيف كايين    ،بيا، وأيًضا ُن فيها تحايَبمَّ  البائا  فَّهذا قال ا: يبطَ ال

حنن أمل حمش ط القط ، بي  ااي  المثا ر  فقط  ون ما ين ص بعو هل  ! فإها 
 جصَّزحما له أن يش ط  قا وي كه كان حيلةا علل بيعها بوون شرط القط .

ََ  َصالُحه بدا ما اْشتَََر  "أو السادس:  واْشَتَبها". آَخرُ  وَحَص

شهر   من اأشهار وكان  قا الل ر قو بوا  الحه اال أنَّ  قه اش م وراا علل 
الشهر  أورت وار أ رم، و هر منها واٌر أ رم غي القل اش ا ا املش م، 

رنحما حمورل أيه ا القل ألكه ال احل ، وأيه ا القل ألكه  واش  ا ا، ما  ه
 املش ل !

 .]قن امل[بطين ال ي . و قا ت، ه  فيه املونف  قال المصن :

  يهلل.أنَّ ال ي    والْ ل الثاني في المذهب وه  المصحح عند المتعخرين:
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ال ي    يهلل فكيف أُييون  أُييون املل  بينه ا بال واحل، يقصح: أحما آث ق 
،  ص اش م كيلص وال يورل  ين  قا الكيلص القل اش اه أو  قا    قا حموه ملالا

 في واهللان.

ََ  َمَرتْ فعَ ْ  َعرِيى ه  السابع : "أو َ   َبَط  لَّبائِا". والك

 فعَْ َمَرْت"  َعرِيى ه  : "أوما معىنفعَْ َمَرْت":  َعرِيى ه  "أو

 لسد أ رل  ين شرحنا العرايا أو ال 

"باب الربا":  يف وَرْطِبه بَياِبِسه"" تعا،: $العرايا مرَّت معنا يف قصح املونف 

 الر َطبِ  ابي َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصبي ُسِوَ الن»فال أصز بي  الرطب بال  ر، ال أصز؛ 

َْالَ  بِالتىْمِر  ُْ ُ  :فََ  «.ال: فال إًذا. قنَََعمْ : قَاُل ا َج ى  ِإَذا الر َطبُ  أَيََنَْ

فال أصز بي  الرطب بال  ر اال يف مسألة  واحو  ر صَّ الشري فيها لل اجة، ما 
  ة  قه املسألة 

 مسألة العرايا، و ة: أن يُ اي الرطب علل رؤوو النخين.

يُترك فالسابق الناو ليي عنو م ثالجات يأ ق الرطب ويضعه يف اللالجة؛  يف
 الُرطب عَّ  رؤوس النخَ وال يُعخذ  حفاظًا عَّيه.
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فيشتري الرطب الذي عَّ  فالشخص يريو رطب وليي عنوه اال ال  ر؛ 
ُجَ أن يعََّه رطًبا  ويُ قيه علل رؤوو النخين؛  رؤوس النخَ بالتمر،

 فرخى  الشرع في ذل .

لص أحمه اش اه علل  قا   تركه ح  أمتر،  ص الر وة يف ماها  يف بي  الرطب 
لل اجة اليه، ملا تركه ح  أمتر ت نيَّ عوم كقق شرط اهللاجة القل  ص شرٌط يف 

ََ"  عَْتَمَرتْ ف َعرِيى ه  "أو، و قا معىن قصله: فنْ ل: إًذا البيا باطَال  يص؛  َبَط
َ   ال ي ، يف املساحلين السابقة، أل الل ر  وما حوث علل ما "  لَّبائاِ  "والك

 لفساد البيا.آ ق، كله يكصن لل احل ؛ 

 تعا، بعض الوصر الد أصز فيها بي  الل ر : $  هكر املونف 

 قلنا: ال ت اي الل ر  اال اها بوا  الحها، لكن بوو الوال  حمصعان:

 .حك ٌة 
  .وحقيقٌة 

 تأش بعو قليين. حك ٌة ما  ص  قاح املؤلف. و قه املسألة

حنن حم كلم ا ن عن:  صر جصاز بي  الل ر  بعو بوو  الحها، بوو الوال  
 حقيق ه و صرته آ أش.
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  صر جصاز بي  الل ر :

 ُعهبي جازَ  الحب   واْشَتدى  الثمرةِ  في صالحه  لَه ما بدا "وإذا: $قاح 

ًْا".  ُمْطََّ

و اش و بوا  ال  الل ر  أ  قا اعا ٌ  تقري اا ملا آ ق: أحمه م  أصز ال ي   اها
، وأصز بيعها بلالث  صر، و ة:  اهلل،بر

ًْا":   يعا من غي شرط القط  وال شرط ال  قية."ُمْطََّ

َِْيِ ":  "وِبَشْرطِ   وأصز بيعها بشرط ال  قية.التب

  ين أصز بيعها بشرط القط  يف اهللاح أم ال  أصز من باب أو،. والهلل.

أش ها بشرط ال  قية ح  تنضىل النضىل الكامين وياها شرط ال  قية، قاح: أش ي
 أفضين وقد ل  ويلها، فإ، أل موم يُ قيه املش ل 

 والِ ذاِذ". اْلَحصادِ  إل  تَبْي ه  "ولَُِّْمْشَتِريقاح: 

أصز اها اش ط ال  قية أصز لل ش ل أن يُ ُقي،ه ا، اهللوا  وااقاه ا، أفضين 
 مصآم لقل .



1791 
 

ُيه، ائاَ الب "ويََََّْزفُ قاح:  تعََّ بشرط التبْي :المسعل  الثاني  فيما ي ْْ  إن َس
َُ". َتَضرىرَ  وإن ذل  إل  احتا َ   اُص

ا ن  ار: عنوحما واحو أل  الشهر ، وواحو أل  الل ر ،  احب الل ر  قو 
، ْ اُفضَ لها أن ال ُتسحي ال ا، آقيها،  احب الشهر  أكن يقصح: ال؛ 

ال، يَّزف البائا أن يسْي هذا اُصَ  حفاظًا فنْ ل: أحما ال أ  م بل ارك؛ 
 عَّ  الثمرة، ول  تضرر اُصَ.

 تعا، ا، مسألة ال لف و ة: "مسألة ول  ااصاحلهلل": $  احم قين املؤلف 

اها تلفد  قه الل ر  امل يعة، بيعد بعو بوو  الحها بشرط ال  قية، أو مطلقاا 
 م قه املو ، ف ا اهللكوأُبقهي،د ا، اهللوا  وااقاه، حوين فيها تلف يف  

 البائِا". عَّ  رََجاَ  َسماِويى ٍ  بآف ٍ  تَََِّفتْ  "وإن

 ال لف له  صرتان:

 .أن ي لف بثفة   اوية 
 : ُلف،ُه   مٌة. والص رة الثاني  أن يُم من

 البائِا". عَّ  "رََجاَ فإن ت،لهف،د بثفة   اوية ما اهللكم  قاح: 
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ا المشتري بالثمن عَّ  فيرجأحما  فعد املاح أجين ور   ما حولد ل؛ 
 البائا  ل رود الحدي  في ذل .

: فإنَّ  احب  قه الل ر  وٌي  اللة  ص -اللان: اها حوين ال لف بفعين   مة 
 ُويمٌَّر بني أمرين: اما أن يفسخ - احب الل ر  اللة  ص مش ل  قه الل ر 

 لف، يفسهلل العقو ويس   الل ن، أو يقصح: ال، 
ُ
أمضة آالعقو، أو يُطالهب امل

 العقو وأحما أُطالهب امل لف بقي  ها.

 احم قين املؤلف ا ن ا، مسألة و ة: ما القل حيوين به  ال  الل ر  

 حنن قلنا: أصز بي  الل ر  بعو بوو  الحها، ما القل حيوين به  ال  الل ر  

 هكر أنَّ  ال  الل ر  تار ا يكصن حك ياا، وتار ا يكصن حقيقياا.

 الذي ن عِ ال ولسائرِ  لها، صالحه  الش رةِ  بعضِ  حُ "وصالفاهللك ة يف قصله: 
 اْلُبستاِن". في

اها بوا الوال  يف ور  بعض الشهر ، يعا عنوك خنيين، واحو  من  قه 
ين  هر فيه ، وال اقة  ي  ز أن تبيا الكَالنخيين بوا يف بعض متر ا الوال ؛ 

 الوال   حمقصح: حك اا، يعا أ ق حكم ما  هر فيه الوال .
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  يف هل  ا ي  النصي القل يف ال س ان، ال لكين خنلة ، فإها بوا الوال  والعم 
 يف بعضه أصز بي  الكين،  قا ال وو الوال  اهللك ة.

 ال وو الوال  اهللقيقة ما  ص 

". َ َمرِ  في الصالحِ  "وبُُدو   َِ  النْخ

 أو َتْحَمرى  "أنخي لف با  الف ااني، يعا عنوحما النخين بوو الوال  فيه: 
".تَ   ْصَفرى

 ال  ر تار  بعض ال  ر يكصن أمحر، وبعضه اها بوا فيه الوال  يكصن أ فر.

 ُحًَّْ ا". يَََتَم ىهَ  أن اْلِعَنبِ  "وفي

هَ  أن "اْلِعَنبِ  ار طع ه ، فإها  ُنه يك ن طعمه مر قبَ ذل ُحًَّْ ا"   يَََتَم ى
 حلص فهقا قو بوا  الحه.

 .و أمحر، وبعضه يكصن أآص ، أخضرُنه العنب بعضه يبْ  أومل يقكر اللصن؛ 

ِْيى ِ  "وفي َُّه". وَيطيبَ  النْضجُ  فيه يََْبُدوَ  أن الثمرِ  َب َْ  َأ

بقية الل ار أن ي وو فيها النضىل ويطيب أكلها،  قا  ص املع م يف بوو 
  الحها.
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تعا، ا،: ما يو ين يف بي  الع و وما ال يو ين فيه،  $  احم قين املؤلف 

". له اعبدً  باعَ  "وَمنفقاح:   ماله

 عنوحما مسأل ان:

 املاح غي الل او. المسعل  أول :

 الل او. والمسعل  الثاني :

 َقْصُده َان ف ن المشَتِري، َيشتِرطَه أن إال لبائِعه "فمالُهفأما املاح فقاح: 
 فال". وإال البياِ  شروطِ  وسائرَ  ِعََّْمه اْشُتِرطَ  المالَ 

 :ا ن  قا ع ٌو ومعه ماٌح، الوصر كا ش

o   أن يصجو شرٌط من ال احل ، يقصح: بهعنُ   الع و ب ي ماح، ف ا اهللكم  فيكصن
ك ا اش ط.  قه وال ة ليي فيها اشكاح، اها قاح: بهعنُ   الع و من غي 
 املاح،  قه ال اشكاح فيها ووال ة: أنَّ امل ي   ص الع و وأنَّ املاح ال ي  عه.

o : ا قصح: بهعنُ   الع و، ورأم مأن ال يكصن بينه ا شرط، ي الص رة الثاني
شال اهلل الع و معه أمصاح، وفلصو، وجصاالت، فنقصح: ما اهللكم  حمقصح 

 أيضاا: املاح ال يو ين يف ال ي .
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o  أن يقصح: أش ل الع و مباله، أش هط أن يكصن املاح القل الص رة الثالث :
 معه  ا يٌن يف العقو، فهقه هلا  صرتان:

 القوو: أن يقوو املش ل املاح ويكصن املاح : و ة ترج  ا،الص رة اُول 
 مقوص اا.

أن يكصن غي مقوص ،  ص يقصح: أحما أش ط ما معه من املاح  والص رة الثاني :
َِّّ  عَّ  نفسي وأذهب ُشتري ملالا يقصح: جصاح؛  ُجَ أن ال أَُ

، لكن أحما ال أقوو  قا ااصاح، معه آيار ، أحما أقوو بكصحمه معه آيار  ج االت
.أ  جين ما ي ع ا يف املصا الت  ص يوبُر أمصره ملالا

فهنا ما قوو املاح القل معه، قوو الع و، و قه اأمصر تابعة بالنس ة له غي 
 مقوص  ، ف ا اهللكم  نا 

يوهلل الشرط، يقصح: اش ل الع و واش ط ما معه من ماح، الشرط  نْ ل:
  ا، ل ه، و قه ترج  يهلٌل ولص مل يعلم املش ل مباح الع و، ال ُيش ط ع

مسألة هكرحما ا يف أوح ال يصي عنو الكالم عن شرط العلم ومسألة ااهالة 
ُ ن م،ف،ر  ااهالة الصاقعة يف غي ما يُمقنو،و بالعقو

 امل  فر ، وقلنا: )انَّ من ااهالة امل
و بالعقو أ الةا.  أ الةا(، فهنا ااهالة واقعة يف غي ما ُقوه
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أحمه يريو السيار  الد معه،  ص قووه السيار  والع و  وان قوو املاح، كان يقوو
أكن حهة لل وصح علل السيار ، وقو يكصن املقوص  له اأمرين مجيعاا ليي 

 أحو ا تابعاا لآل ر.

فهنا حمقصح: اها قاح: أش ل الع و وأش ط السيار ، ان كاحمد السيار  جمهصلة فال 
ن الة  نا غي ُم ن م،ف،ر ، فال بو أيوهلل  قا، ملاها  أحمه مقوصٌ  بالعقو، وااه

ا هبقه السيار  برؤية  أو  فة  تكفة علل ما آ ق.
ا
 يكصن عامل

بالنس ة لل البي: اها كان  قا الع و عليه ثياب، جارية تل ي ه ب، ثياب 
 أحياحماا غالية ممكن تكصن بل ن ك ي، ف ا اهللكم 

 .لَُّمْشَتِري" والعادةُ  لَّبائِا، اْلَ مىالِ  "و ِيا ُ 

ثياب ال ه ين ال تو ين يف العقو ت قل لل احل ، فالع و البي بهشند خب سة 
 الف لاير كان ها ب ملالا يف مناآ ة أو شةل، فر ه رجين، قاح: ت يعا الع و  

 قاح: أبيع ، ف ا اهللكم   ين يو ين  قا الل ي الفا ر 

 نال، لكن ثياب العا    ثصٌب عليه يس  عصرته ويكصن من ثياب العا   ليي م
لَّبائِا":  مىالِ اْل َ  "و ِيا ُ  ثياب اليينة، فهقا  ا يٌن يف العقو، و قا معىن قصله:

 باقيُة يف مهلنكه، وثياب العا   من قلٌة م  امل ي  ا، املش ل.

 السىََِّم" "با ُ 
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ْْده  "وه  ٍَ  الذِّمى ِ  في َم ص  ٍ  عَّ  َع ََجى ِد، ْ َِّسِ بمَ  مْب ضٍ  بَثَمنٍ  ُم ْْ  اْلَع
  َسبعٍ ". بُشروطٍ  والسََّ ِ  والسىََّمِ  البياِ  علفاظِ ب وَيِصح  

 :وفيه ثالث مساحلين"، مِ ََّ السى  با ُ " تعا، ا،: $  احم قين املؤلف 

 تعريف السَّل،م. المسعل  اُول :

 ألفاه السَّل،م والويغ الد يوهلل هبا عقو السَّل،م. المسعل  الثاني :

 آ  رقها أكلر ال اب.شروط السَّل،م، و ة الد ا المسعل  الثالث :

 السىََِّم". "با ُ  :أما تعريفه فقاح

 :-أيها ا  ص  الكرام-ق ين  قا حمقصح: العقو 

  ملين ه اب  ا، ال قالة توف  لاير وتأ ق رغيف ، تار ا يكصن ُمعهَّين العهصل،نين
   ي، و قا  ص ال ي  املطلق.

 :ول الثاني ،  ان:ه  صرتأن تكصن السلعة حالر ا معهَّلةا والل ن مؤجَّالا
 أن يكصن له أجيٌن واحو. .1
وأن يكصن له  جاٌح م عو   ملين ما يس ل اليصم بال قسيط، و قا يس ل   .2

بي  ا جين، و ص جاحلي أيضاا ال اشكاح آصال كاحمد علل أقساط، أو كان 
 علل قسط  واحو.
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  قه الوصر  اللاحمية.

 : ل ن لأن يكصن العقين مؤجين العهصل،ني، السلعة مؤجلة، وا الص رة الثالث
مؤجين، و قا ال أصز، و ص "بي  الكال  بالكال "، ويو ين يف بعض  صر 

 بي  الوين بالوين. 
 له  صرتان: -أيها ا  ص  الكرام-املؤجَّين 

1. .  مؤجيٌن معنيَّ
 ومؤجين مص صٌف يف القمة.  .2

اأعيان ال تق ين ال أجيين، يقصح: بهعنُ    قا الك اب علل أن ُأآُل ه ل  بعو 
نه ملاها   آنة . ال يوهلل  قا، ُن ِمثَ هذا ما داف معيًنا فال معن  لتعجيَّه  ُو

َدي إل  أنى العين تتغير ما الزمان بعيٍب أو شي  من هذا الْبيَ.  قد ي

وأما الوصر  اللاحمية فيها بي  املؤجين املص صف يف القمة، واملص صف يف القمة 
لقمة مؤجَّالا ا يق ين ال أجيين ليي فيه اشكاح، لكن ال أصز أن يكصن مص صفاا يف

 بل ن  مؤجَّين.

  : الفرل بني املؤجَّين وغي املق صض،  ين  ناك فرل أم الوانتبه ا هنا أيًضا إل 

 حنن قلنا: ال أصز املؤجَّين باملؤجَّين، أآألكم آؤاالا ي فري علل  قا:
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ورأم آيار  وأعه  ه، قاح:  -معرض آيارات-رجين ه ب ا، وكالة السيارات 
السيار ، قاح له:  قه السيار  بلالثني ألف لاير، قاح:  أريو أن أش ل  قه

اش ي ها، ووقعصا عقو ال ي ، قاح: بع   السيار ، ووقعصا أو مل يصقعصا ما  ام 
حوين ا أاب والق صح، قاح: بع   السيار ، قاح: ق ل   شرال  قه السيار ، 

قا ق ين ر ا ف  م لغ، قاح: آأحضره من ال ن  و تي ،  رل ه ب ا، ال ن ، تف
،  ين ق ض السيار    ين ق ض ال احل  الل ن  ال، ما  ق ض أل  من العهص،ل،نين

 رأيكم يف  قا ال ي   غي   يهلل أم   يهلل 

يقصح: )من شروط ال ي  ق ض أحو العهص،ل،نين يف اجمللي(،   يهلل  قا 
 شروط ال ي   ( تض ن59:23)

 صو. كضر الفلما ق ض السيار ، وال مكَّنه ال احل ، قاح: ال، ال أآل   ح 

،  قا غي مق صض، لكنه ليي مبؤجين،   قا مؤجين العهص،ل،نين أم ال  ليي مؤجالا
فهص مل يقين: أآل   الفلصو بعو أآ صي وتسل ا السيار  بعو أآ صي، ال، 

، يقور  ، والل ن مس  ق علل املش ل حاالا السيار  مس  قة علل املعرض حاالا
، فهقا غي مق صض، ال بأو بهاها تأ ر أن يق ب ا، اثك ة يطال  ، ه به حاالا

ُل ن  يناا.
 لكنه ُأن  اها كان كال العهص،ل،نين  يناا، اها كان الل ن  يناا وامل
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 حمعص  ا،  قه املسألة بطريقة  أ رم فنقصح: امل ي  أو ال ي  تار ا يش ط فيه ق ض
 العهص،لني مجيعاا، وتار ا يش ط فيه ق ض أحو العصلني.

 ن حم كلم عن الق ض ال عن ال أجيين ا ن.احم  هصا حن

 ما معىن الق ض  جملي العقو.

 ما معىن ال أجيين  ول  تاريخ مس ق لة ُيسن ، ،ق فيه العصض.

لص أحم  قلد لراعة ال قالة: أش ل من   قا لاير   ي، أ قت من اللالجة 
حليب، ولع ه علل الطاولة، قلد: أعطا اهللليب، قاح: بهعن  ، جئد تطل  

فمثة ما وجوت شةل، قلد: أه ب أحضر النقص  من ال يد وآثش الي ، اث
ولكن  قا اهللليب ل اش ي ه أحما، قاح:  الص، ما ق ض ه، أو ملالا  ص أحضره 
ل  علل الطاولة ُعنُي مل تق ضه مل ت ناوله،  ين ق ضد  تفرق  ا من اجمللي  ون 

تاريخ تسليم  صالق ض،  ين  ناك تاريخ تسليم مس ق لة  يف تاريخ تسليم آ
، اهاا  معلصم أو تاريخ تسليم جمهصح يصجو  ال يصجو،  قا العهصض مس  ٌق حاالا
 قا مؤجين أم غي مؤجين  غي مؤجين. مق صض أم غي مق صض  غي مق صض. 
 ، فليي من شرط اهللاح أن يكصن مق صلاا، غال اا املق صض ال يكصن اال حاالا

مبلاح اها كان أحو منكم ي قكر.  ين  لكن ممكن املق صض غي حاح وملَّلنا له
 أكن أن يكصن مق صض مؤجين 
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م اتفق م علل تاريخ مس ق لة ُيس،لَّم فيه امل ي ، وُآلُ  (59:53)يعا شةل قاح 
يف  قا ال اريخ، واع محما ال سليم  نا مق صلاا، باع  شةل ملالا مص صف يف 

، ما  ام  قه القمة، قاح: أآل    قه السيار ،  قا مؤجين أم مق صض  ال
السيار   قه عنٌي ال تق ض ال أجيين، تق ين ترك ال قابض، ال يليم العني ال يليم 
اق الها يف اجملي، لكن ال يوهلل تأجيلها، تقصح:  قه السيار  م يع  ل  

مصعو تسلي ها يف تاريخ مس ق لة ال حيق ل  أن ت سل ها ق ين هل ، ال أكن، 
 ال يوهلل  قا.

َال:  الشي  ال نكة  س

الشي  ال نكة، اها ق ض الشي   ين ق ض الشي  ق ٌض ث صاه أم ال    :ج ا
 أحمد ا ن جتعين ىين املسألة شيئني و لفني: الشي ، ومض صحمه.

 مض صحمه مؤجين، لكن الصرقة مق صلة، لكن ما اج    اأمران علل ىين  واحو.

 حنص هكرحما امللاح.

أن يكصن مق صلاا اال   ة علل كين حاح  صر  حما ر ، واال اأ ين: أحمه ال أكن
 و ص حاح، لكن الوصر  حما ر  هكرحما ا حنن، ملاح علل كين حاح  صرٌ  حما ر :

اف ض أنَّ رجلني مسهصحمني يف غرفة واحو ، أو علل مركب واحو يف عرض 
ال  ر، قاح له: بعا  اعاا من ال  ر، قاح: بع    اي من ال  ر وُيسلَّم بعو 
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ُل د أيام كلها يف جملي  واحو فلم حيوين تفررل، آُ ثالثة أيام، واملهم  ا اللالثة 
 يف جملي العقو م  أ ا ُآُل د علل أجين.

 لكن حمرج  فنقصح امل ي : ُنها نادرة،ما عليها من  قه الوصر ؛ 

 .تار ا حمش ط ق ض العصلني مجيعاا 
  .وتار ا حمش ط ق ض أحو العصلني 
  .وتار ا ال حمش ط ق ض أل  من العصلني 

  صر.   قه ثالث

َال  : م  حمش ط ق ض العصلني مجيعاا س

 معني مبعني. ج ا :

ال، معني مبعني آيأش، املعني باملعني ال ُيش ط ق ض أل  من العصلني،  ج ا :
 حنن حم كلم عن الق ض ال علل ال أجيين وال عن اهلللصح.

 ال ي  الربصل يا شيخ. ج ا :

صلني يف جملي ض مجي  العبي  الربصل  نسه: بي  الربصل  نسه ال بو من ق 
قبض  ُنه ال بد منالعقو القل يس ل ال قابض، ليي ق ضاا ولكن تقابض؛ 

 من الطرفين.



1803 
 

َال:  م  حمش ط ق ض أحو العصلني  س

 ين بوين، اها كان امل ي   يناا وكان الل ن  يناا، الوين بالوين ال بو فيه  ج ا :
 من ق ض أحو العصلني.

(.)بي  الوين بالوين شرطه ق   ض أحو العهص،ل،نين

َال: الثال :  م  ال حمش ط ق ض أل  من العصلني  س

 العني بالعني. ج ا :

اها كان أحو العصلني عيناا ومل يكن من الرهب،صهيات، اها كان أحو العصلني عيناا 
آصال بي  عني بعني، أو بي  عني بوين، ال بأو، ال يش ط ق ض أل  من 

 العصلني.

ل  ر ا أحد الع ضين: بيا الرب ي ب نسه"، مثاله:مثال عَّ  اُول "قبض 
 بال  ر.

 ص ال يق ور علل الربصل  نسه، وااا يش ين الربصل مبا اش ك معه يف العلة 
 يعاا.ال  ر بالم، يش ط ق ض العصلني مج مثاله:ح  لص كان من غي جنسه، 

الوين، ن بقلنا: بي  الويالص رة الثاني  ما يشترط فيه قبض أحد الع ضين: 
 ملاله:
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كيلص من ال  ر بعشر رياالت،  قا  ين بوين أم ال   ين بوين،  قا بي   ين 
 .ُن العشر رياالت ليست معين بوين، ملاها  

الكيلص من ال  ر معني وال ممكن يعطي  كيلص من  قا الكرتصن أو من  قا 
فال بد من قبض أحد الكرتصن أو من  قا أو من املس ص ي  غي معني؛ 

  ضين في م َّس العْد.الع

 ناك مسألة واحو  اآ لنص ا و ة عنو اهللنفية و ة مسألة: االآ وناي، ليسد 
 عنوحما يف املق ب.

 اهاا  قه املسألة اللاحمية الد ُتش ،ط يف ق ض أحو العصلني.

 م  حمقصح: ال ُيش ط ق ض أل من العصلني 

ا كلة، ملاله:  قاها كان أحو ا عيناا، عني بعني أو عني بوين، ما فيه مش
 اهللليب بعشر لاير،  قه عنٌي بوين.

تعين بناً  عَّ : أنى الدراهم والدنانير ت قا اهللليب هبقه العشر   عنٌي بعني؛ 
و ص املق ب: أنَّ الورا م والوحماحمي اها قلد:  قه العشر   حماحمي  بالتعيين

 ة تعيَّند،  ارت عيناا، ومل تعو  يناا، ملاها  وما  ة ور  املسأل



1805 
 

لص ت،لهفد أو ت نيَّ أ ا مس  قٌة لل ي فالعقو غي   يهلل، خبالف ما لص قلد: 
أش ل  قا اهللليب بعشر لاير، فإن أ رجد من جي   أعطي ه عشر  مس  قة 
لل ي، يليم  بوهلا، ما حمقصح: العقو باطين، ال، العقو   يهلل، ويليم  بوهلا، 

 .أو أعطي ه عشر  ميوَّر ، يليم  بوهلا وحنص هل 

 حمرج  ا ن ا،: "ب،اب السَّل،م".

قلنا: اها بعد حاح  اح  قا )ال ي  املطلق(، اها كاحمد السلعة حالة والل ن 
مؤجَّين  قا )بي  اأجين(، اها كان الل ن حاالا والسلعة مؤجَّلة ا، أجين  معلصم 
فهقا  ص )بي  السَّل،م(، وليي  قا علل آ يين اهللور، ملاها  ص ليي علل آ يين 

  اهللور

يعا  قه الوصر  اأ ي  تق  بيعاا وتق  آَّل، اا، السَّل،م  ص يف اهللقيقة حمصٌي من 
، ما ور  هل   ور ا ان  ال ي  ليي فيه مشكلة، لكنها أيضاا تق  بيعاا غي آَّل،م 

 شال اهلل تأش عنوما حمقرأ شروط السَّل،م.

 حم وأ أوالا ب عريف السَّل،م:

ْْده  "وه : $قاح املؤلف  ٍَ  الذِّمى ِ  في َم ص  ٍ  َّ ع َع ََجى  مْب ضٍ  َمنٍ بثَ  ُم

ِد". بَمْ َِّسِ  ْْ  اْلَع
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ْْده". "وه : $حم وأ بال عريف كل ة كل ة، قاح   َع

ْْده": ْْده ومل يقين: بيٌ  ملص صف  يف القمة، وااا قاح:  "َع  في  ص  ٍ مَ  عَّ  "َع
  ين  قا فيه فرل أم ليي فيه فرل  ما الفرل الذِّمىِ "، 

يف القمة ال أكن أن يقاح: له اال، املص صف يف القمة ليي شيئاا املص صف 
املق ب يوهلل -معيناا تقصح: واهلل له اال، ال أكن، تقصح: أحما بع   ملالا حيصاحماا 

،   احم  حمصيد أحم  اهلليصان القل علل  قه -السَّل،م يف اهلليصان وآيأش
ين، ال  قا اهلليصان محاملصا فات أحم  آ سل ه اهلليصان الفالن يف حمي   هل ، 

يليم  تسلي ه، قلد: واهلل ما  ام أحمه محين آأبقيه عنول وآأحضر له غيه، 
ُن المبيا أصاًل ليس ه  هذا من حق ، وال يقاح: انَّ  قا ااٌل لل  ي ؛ 

 .، امل ي   ص مص صٌف يف القمة ينط ق علل  قا وينط ق علل غيهالحي ان

املص صفة يف القمة بلفظ السلم،  تعا،    صا اجار  العني  اأ  اب
 عني مص صفة يف القمة، كيف عني مص صفة يف القمة 

يقصح ل : أحما أوُ ل  من املكان الفالن ا، املكان الفالن علل آيارش الد 
مصا فا ا كقا وكقا، ما قاح ل : علل  قه السيار ، أو أؤجرك آيار ا أو افها  

 ا معينة، فاأ  اب يو  صن  قا بلفظ كقا وكقا وكقا، ومل يعنُي ل  آيار 
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ُ هط فيه ق ض رأو املاح يف جملي العقو،  السَّل،م، فإن كان بلفظ السَّل،م اهشن
 وآيأش  قا يف شروط السَّل،م.

و قه الوصر  اجار  أم بي   اجار ، وم   قا اع مو ا آل اا، فقو يقاح: انَّ 
ْْده"ع ار  املونف ت ناوح  قه الوصر . قاح:   ."َع

عقو خُيرل ماها  خُيرل العقو علل اأعيان، فال الذِّمىِ ": في َم ص  ٍ  "عَّ قصله: 
 هذا بياه وال يك ن سىًََّما.علل اأعيان ال يو ين يف السَّل،م؛ 

وا  لف اأ  اب اها باعه بلفظ السَّل،م يف عني  معينة  ين يوهلل أم ال  وفيها 
 .]املن هل[و ]ا قناي[ الٌف بني 

ْْده  ل:الثال : قا  الذِّمىِ ". في َم ص  ٍ  عَّ  "َع

يعا يل د يف القمة،  ناك أشيال ال أكن أن الذِّمىِ ":  في "َم ص  ٍ قصله: 
 تل د يف القمة: اأشيال الد ال تنض ط بالوفات.

." ٍَ ََجى  "ُم

:" ٍَ ََجى ، فإن كان ُمع،هَّالا  "ُم  فال بو أن يكصن املعقص  عليه يف السَّل،م مؤجالا

ع لد عقو علل مص صف يف القمة حاح بل ن مق صض يف جملي العقو ما اها 
ْْده رأيكم أصز أم ال  ا ن  ص قاح: السَّل،م:   مى ِ الذِّ  في َم ص  ٍ  عَّ  "َع
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 ٍَ ََجى ِد"، بَمْ َِّسِ  مْب ضٍ  بَثَمنٍ  ُم ْْ ُفه بأحمه: ف ا رأيكم يف العقو القل حم اْلَع وه
  مق صض  يف جملي العقو، أصز أم ال عقٌو علل مص صف  يف الُقمة حاح  بل ن  

 واهللاح  ص السلعة.

ه  د ا، ىين ال  ر قلد له: بعا كيلص متر بعشر لاير أآل   اياه يف  مثاله:
جملي العقو، أليي  قا عقو علل مص صف يف الُقمة حاح بل ن  مق صض  يف 

 جملي العقو أم ال   ص كقل  أم ليي كقل   أصز أم ال أصز 

  ين بوين. بي  ج ا :

 ين بوين ليي فيه مشكلة، لكن  ين قُ ض أحو العصلني  قُ هض  ج ا :
لهذا لم يصير سًَّما  و العهصلان مجيعاا ما يف اشكاح، أصز أم ال أصز  أصز؛ 

 اُصحا  يْ ل ن: يصح، لكن ال يصح بَّفظ الَسَّم.

 العم  يف العقص  مباها  باملعان ال باألفاه وامل ان.

تناقض أ الا اللفمثان، كيف تقصح: آَّل،م وتقصح: حاح ! كيف حمع م قالصا:  نا 
 قان لفمثان م ناقضان ال أكن أن أ  عا، تقصح: بعا بي  آلم حاح، يقصح: 

فهذا تناقض  ولهذا قال ا: ال يصح بَّفظ السلم معناه: تأ ي ال سليم؛ 
 لكن اها عقوته بلفظ ال ي  فيه مشكلة  ليي فيه مشكلة.السىََّم، 
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وخيط  بعض الناو حين ا يقصلصن: اهللنابلة أنعصن السلم اهللاح،   يأتصن ا، 
 صر ي عاقو فيها الناو ب ي لفظ السَّل،م أ الا يقصلصن: اهللنابلة أنعصن السَّل،م 

اهللاح  قه الوصر  ممنصعة عنو م، ال، اهللنابلة أنعصن السَّل،م اهللاح بلفظ السَّل،م، 
 ه مشكلة جاحلي.ب ي لفظ السَّل،م ليي في

ْْده قاح:  ٍَ  الذِّمى ِ  في َم ص  ٍ  عَّ  "َع ََجى  ْ َِّسِ مْب ٍض في مَ  بَثَمنٍ  ُم
ِد"، ْْ مل يُق ،ض  فإن مْب ٍض"، "بَثَمنٍ و قا أيضاا شرٌط من شروط السَّل،م:  اْلَع

 الل ن يف جملي العقو فإنَّ السَّل،م ال يوهلل وال يكصن آل اا   ي اا.

ا عن بطالن السلم ال يكصن آل اا شرعياا، وبعضها بعض  قه القيص  حُي ز هب
حُي ز هبا عن عقص    ي ة لكنها ليسد بسَّل،م، ملين قصلنا: "عقو علل 

ون ط عاا بو-مص صف يف القمة" طيب العقو علل معني   قا عقٌو   يهلل 
 ،  قا عقو معني حاح.-تأجيين

وهلل هبا السلم اه الد ياألف النْط  الثاني  أو المسعل  الثاني  في السىََّم وهي:
 و ة ثالثة وهكر ا املونف:

 ".بع ٍ سَ  روطٍ بشُ   ِ والسََّ  مِ ََّ والسى  البياِ  بعلفاظِ  ح  صِ "ويَ 
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ليي  ناك اشكاح، السلم يوهلل بلفظ ال ي ، لكن ا  لفصا يف ال ي   ين يوهلل 
بلفظ السَّل،م  فيوهلل بلفظ السلم، ويوهلل بلفظ السلف، ويوهلل بلفظ ال ي ، 

 قه الشروط الس عة أوح شرط:بشروط  آ عة، و 

ٍَ كِ مَ ه بِ فاتِ صِ  ها(: انضباطُ ")أحدُ   ".ي

رُ (: الثاني) َْ  والن ِع. ال ْنسِ  ِذ

رُ (: الثال ُ ) َْ  َقْدرِه. ِذ

رُ  :(الراباُ )  َْ ٍَ  ِذ  معَّ ٍف. َأَج

 غالًبا. يُ َجدَ  أن(: الخامسُ )

ِبضَ  أن(: السادسُ ) ْْ  تامًّا. الثمنَ  يََ

 ذِّمىِ ".ال في ُيْسَِّمَ  أن(: الساباُ )

أين اش اط كصن العاقو جاحلي ال ورف  مل يقكره يف السلم، ملاها وقو قاح: 
 َسبعٍ "  "بُشروطٍ 
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 قه شروط آ عة زاحلو  علل الشروط املصجص   يف الكالم عن شروط ال ي ، 
فالشروط السابقة من كصن العاقو جاحلي ال وررف، وكصن امل ي  فيه منفعٌة م احة، 

 الشروط زاحلوٌ  علل شروط العقو اأ لية.وغي  قه، لكن  قه 

يعا عنوحما شروط ال ي  زه  عليها  قه الس عة و ة شروط السلم،  ارت أربعة 
،  م  : القور  علل ال سليم ملالا عشر شرط، قو ت وا ين يف بعضها كقصلنا ملالا

 سليم. قه فيها توا ين م  القور  علل ال  َمَحَِّّه" في غالًبا يُ َجدَ  "أنيقكرون: 

علل كين حاح لعلنا حمقف علل  قا، وحم وأ ان شال اهلل بشروط السلم يف الورو 
القا م، واهلل أعلم. و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه 

 أمجعني.

 "اُسوَّ "

َال: ْْد" ين أكنكم ايضا  قيو " س  يف تعريف السَّل،م  َع

ْْد"لكن كل ة  خُيرل ا جار ، -أيها ا  ص  الكرام-ال ي   ج ا : ين تو  "َع
 اُجارة عْد.فيها ا جار  أم ال تو ين  تو ال فيها؛ 

 ا جار  علل مص صف  يف القمة، كيف اجار  علل مص صف يف القمة 
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اها قلد: أجَّرت  أو  جرت   قه السيار ،  قه اجار  لعني  معينة، اها قلد: 
ا، فهقه2312 جرت  آيار ا حمصي كامرل  اجارٌ  علل  ، جويو  مل متش أبوا

 مص صف  يف القمة.

لص آل    السيار  الد رق ها اهليكلة مخسني ألف، أو الد رق ها اهليكلة 
 مخسني وعشرين ا،   ره، ما يفرل.

َال:  "العني ال تق ين ال أجيين"،  ين السلم يف اهللاح ح  عنو الشافعية  س

 لعله يسأح يعا  صر  السلم اهللاح عنو الشافعية  ج ا :

أن أتكلم في ا مل أ وص فيه، أحما مل أ رو مق ب الشافعية  راآة ال أحب 
يف فقه الشافعية فقط،  ]و ور أيب شهاي[تس هلل ل أن أتكلم فيه، أحما  رآد 

 و قا ك اب لل   وحلني.

َال:  ما مقوص  بربا اليو عنو الشافعية  س

 أيضاا  قا تسألصن فيه عل ال الشافعية. ج ا :

َال:  ويََََّْزفُ " وقصله: اْلُمْشَتِري"، عَّ  والَّ ْاطُ  ادُ "والحصقاح املونف:  س
ُيه، البائاَ  ْْ  لص جرم العرف خبالف هل  ف ا اهللكم ذل "،  إل  احتا َ  إن َس

 ال أ رل. اهلل أعلم. ج ا :
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َال:   ين يكصن ااصَّاح مص صٌف يف القمة  س

ا غي مس ع ين قو يكصن؛  ج ا :  ،ُنه ممكن ينضبراها كان ااصاح جويوا
صح: جهاز ملالا أيفصن، ا وار كقا، القاكر  كقا، أكن أن ينض ط تق

بالوفات، وأما املس ع ين فيوعب احمض اط  فاته، املص صف يف القمة فقو 
 يكصن مص صفاا يف القمة.

َال: بالنس ة يا شيخ آؤاح يسأح عن الورو السابق و ص مسألة يف "ك اب  س
  قا  طأٌ علل ا مام أمحو، يقصح: أنَّ ااناحلي": "وجتصز القرال  علل القم"، وأنَّ 

بعضهم قاح: انَّ القصح  صاز القرال  علل القم  طأٌ علل مق ب ا مام أمحو، 
 وأنَّ ا مام أمحو مل يقين  قا 

أنَّ  قا غي   يهلل، بين ا مام أمحو حمص علل هل  يف  ج ا : وال  ا :
 تعا، قوةا: $مساحلين ع و اهلل، وحمقين اخلالح 

فاُماف أحمد أنكر تعا، رأم رجالا يقرأ علل القم؛  $أمحو  أنَّ ا مام

أحمه ُآئين عن القرال   $وقاح له: بوعة، وقو  هلل عن ا مام أمحو  عَّيه،

علل القم فقاح: بوعة، و هلل عنه أحمه ُآئين عنها فقاح: ال بأو،  قان قصالن 
 قا و ال ش  فيه ا يف مق ب أمحو، ال حمقاش فيه ا،  قا يف مساحلين ع و اهلل، 
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يف مساحلين غيه، مصجص   يف ك ب املساحلين املط صعة، لكن  ا رواي ان 
منوص  ان عن ا مام، لكن القل حمصقش يف    ه قوة رجصي ا مام أمحو، 
وآصال   د عنه  قه القوة أو مل توهلل فقصله بااصاز ىفصٌه عنه، والقوة 

 حمقلها اخلالح و ص من أحل ة املق ب.

ا، منههية مه ة يف ال عامين م  أقصاح اأحل ة  -  الكرامأيها ا  ص -و نا حمنُ ه  
 يف الفقه:

كين علم  له طريقٌة يف ث صته، فلص جال احمسان ملالا يريو يورو اآنا  القرالات 
علل طريقة اثوثني، قاح: واهلل  قا املقرئ فالن ليي مصثقاا عنو أ ين اهللوييت؛ 

 اهاا ا آنا  لعيف.

ا وقو ُعا هب الْرا ات هذه مت اترة، ش ؛  قا يكصن وطئاا بال ريب  وال
  ؤالل، و ؤالل أحل ة يف القرالات.

، الُسي وامل ازل جتو أنَّ بعض العل ال القين  ووصا يف  كقل  الُسي، ملالا
الُسي وامل ازل ُلُعفد رواي هم يف أحا ييت اأحكام وكقا لكن رواي هم يف 

 امل ازل قُ هلد.

 ا يُق ين هبا مرويات ال فسي.ال فسي له طريقٌة أيضا 
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تعا،، ال يوهلل أحمه يأش واحو يقصح لكين مسألة من  الفقه عنو اأحل ة 
:  ات ل اآنا    يهلل من عنوك ا، ا مام أمحو أحمه يقصح ]اليا [مساحلين 

  قه املساحلين.

 حمقصح:  قه املساحلين اش هرت، وتناقلها العل ال، وحمقَّ ص ا جيالا بعو جيين.

ك ا هكرحما يف أواحلين الوروو من ممييا ا:   -أيها ا  ص  الكرام-عة واملقا ب اأرب
أ ا م صاترٌ  عن أحل  ها، خبالف ملالا لص جال واحو ا، قصح بعض السلف، رمبا 

وجو قصالا ل عض السلف يف مسألة  وال أو شرحه، وال أو قيص ه، وال أو 
 شروطه، خبالف املقا ب.

م أحمه رأم رجالا يقرأ علل القم، فأحمكر يُمرنو،  :$قوة رجصي ا مام أمحو 

عليه، وقاح له:  قه بوعة، فل ا  رل من املقم  جاله أحو طالبه فقاح له: ما 
نى أتقصح يف فالن من الرجاح  قاح: ثقة، قاح: فقو حوثا فالن عن فالن: )

ا،  فقاح: ارج ، وارج  قرأ عَّ  الْبر(  -رضي اهلل تعال  عنه-ابن عمر 
 له يقرأ.الرجين فقين 

 قه القوة روا ا اخلالح، وباملناآ ة ا آنا  القل هكر ا به اخلالح اآناٌ  ال 
 أ رك مجاعةا تعا، $يوهلل علل طريقة اثوثني، لكن حمن  ه أيضاا أنَّ اخلالح 

من أ  اب ا مام أمحو من أ  اب املساحلين أ رك مجاعة منهم، وكلٌي من 
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يقة  اب، وم   قا يقكر ا آنا ، و ة طر رواي ه أ الا يف ك ابه يك  ها من الك 
كلي من امل قومني، يعا أمامه ك اب املساحلين، أو أمامه ك اب مساحلين يعا 

مساحلين ع و اهلل، حرب،  ؤالل أ ركهم، لكن أمامه ك اب املساحلين لشخص من 
 أ  اب ا مام أمحو ممن مل يوركهم اخلالح، ف اها يقصح يف ك ابه 

 احب  قا الك اب، اها ُجههين بعض رجاح  قا  يقكر ا آنا ، اآنا ه ا،
صاًل في  ُنه ينَْ أا آنا  ال يعا أنَّ  قه الرواية ليي   ي ة يف املق ب؛ 

تب،   ة  و قا أيضاا يُن َّه عليه يف بعض أآاحميو امل أ رين الدَثيٍر منها منَ 
 ايف اهللقيقة أآاحميو حُمس،خ وليسد أآاحميو  اي، يعا  ص أمامه الك اب، يع

ا ن جتو بعض املشايخ ملالا ينقين عن ال خارل، يقصح: وقو ُرُوينا يف اهللوييت 
ويقكر اآنا ه ا، ال خارل، اآنا ه ا، ال خارل  قا فيه مخسة آ ة جما يين، 
ممكن، قُور أحمد ال تعرفهم أو زيو ال يعرفهم،  ين  قا يطعن في ا حمقله  ال، 

  أعلم.ال خارل م صاتٌر، وال اشكاح يف هل . واهلل

َال: ُ خوهم يف ُغسين مسل ة  س  يقصح: ما حكم املال امل وصب اها اهآن

 واهلل ما أ رل. اهلل أعلم. ج ا :

اأ ين: أنَّ امل وصب ال يوهلل به الطهار  الشرعية، لكن  قه املسألة اهلل أعلم 
 ما أ رل.



1817 
 

 آ  احم  اللهم و  وك، حمشهو أن ال اله اال أحمد، حمس  فر وحم صب الي .
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 السادس والثال  نالدرس 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل، و لَّل اهلل 

 أما بعد...وآلَّم علل حم ينا ى َّو  وعلل  له و   ه أمجعني، 
أن يفقهنا يف الوين، وأن يُعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 

 افعاا وع الا  اهللاا، احمه ولر هل  والقا ر عليه.علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حم
 َّ أمَّا بعو، ف ا زلنا يف  قا الورو م   قا الك اب يف شر  ]زا  املس قنه  يف 

، و ص الك اب املونف ا  وار املقنه [ لإلمام مصآل بن أمحو اهللهَّاول 
 ، وكنا قو و لنا ا، باب السلم، وقو هكريف فقه مق ب ا مام أمحو 

 يف باب السلم مخي مساحلين: املونف 
 تعريف السلم.  المسعل  اُول :

 ألفاه السلم.المسعل  الثاني : 
 شروط السلم، و ة الد اآ  رقد أكلر ال اب. المسعل  الثالث :
 وفال السلم، أو مصل  الصفال. المسعل  الرابع :

 اثاهير وامل نصعات يف عقو السلم.المسعل  الخامس : 
 الا ب عريف السلم، وهكرحما تعريف السَّلم وأحمَّه:بوأ أوَّ  ◄
 ."دِ ْْ عَ الْ  سِ َِّ  ْ بمَ  مْب ضٍ  نٍ مَ ٍَ بثَ جى ََ مُ   ِ مى في الذِّ   ص  ٍ عَّ  مَ  ده ْْ ه  عَ "

 ما هي   َّ هكرحما أنَّ السلم يوهلل يف ثالثة ألفاه،
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 ال ي ، والسلف، والسلم. -
 ا، شروط السلم فقاح:  َّ احم قين املوُنف 

 الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، والوَّال  والسَّالم علل حم ُينا ى و  بسم اهلل
 .وعلل  له و   ه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسَّامعني 

 قاح املونف رمحنا اهلل تعا، وايَّاه: 
  ":بع ٍ سَ  روطٍ بشُ   ِ والسََّ  مِ ََّ والسى  البياِ  بعلفاظِ  ح  صِ ويَ "

يان شروط السَّلم و ة آ عة، زاحلو  علل الشروط العامَّة لل ي .و قا شروٌي يف ب
  

 الشرط اُول: ■
ٍَ كِ مَ ه بِ فاتِ صِ  ها(: انضباطُ )أحدُ     ُ َِّ تَ خْ مُ الْ  ا المعدودُ ، وأمى ذروعٍ ومَ   زونٍ ومَ  ي

 َِ   واُوساطِ ، ؤوسِ ِ  الر فَ َِّ ختَ مُ ي الْ واُوانِ  والرؤوسِ  َّ دِ  ُ والْ  والبْ لِ  هِ َالف ا
َِ  رِ وال  اهِ ، الرؤوسِ   ِ َْ يَِّ الضى  واُسطالِ  مِ اقِ مَ َالَْ  َِّ ، حي انِ من ال والح ام  َو
 مُ ََّ السى  ح  صِ فال يَ  ينِ اجعَ مَ والْ   ِ يَ َالغالِ   ةٍ زَ يَِّ مَ تَ مُ  طًا غيرَ اَل خْ أَ  اُ مَ  ْ وما يَ  غش وٍ مَ 

 فيه.
لسَّلم يعا ال يوهلل ا انضباط صفاته:الشرط اأوَّح، و ص:  هكر املونف 
ل  أكن ل ط  فاته، وأمَّا ما ال أكن ل ط الوفات أ الا فال يوهلل االَّ يف شة

فيه السَّلم، ملاح هل ، حمأ ق ملاالا علل ما ال يوهلل فيه السَّلم مما ال أكن ل ط 
  فاته:
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ملالا احمسان يريو لصحة فنية، أو يريو آيار  مس ع لة، لص أر حما أن حمض ط اللصحة  ●
 اها أن تق ن  باللصحة الفنية أو الر ة االَّ الفني،ة بالص ف،  ين أكن  ما أكن 

 رأي ها  هلل أم ال  فهقا ال أكن ل ط  فاته.
: اأآطاح   ناك أشيال يف السابق ال أكن ل ط  فا ا ك ا آيقكر املونف ملالا
الضيقة الرؤوو وما ا، هل ، فهقه ال يوهلل السَّلم فيها، لكن يف زماحمنا بعض 

انت مصن عات يتنض ط  فا ا؛  اأشيال الد كاحمد ال أكن أن دوي ، ُنىهاَ 
والصانا يصنا هذه المرة،  مى يصنا مرىة أخر  فال يستطيا أن يعتي بها 

 .مطابًْ  لَّصنع  اُول  في زمانهم فال يصح السىَّم فيها
أحمَّه يو ين كد ما ينض ط بالص ف أربعة أمصر، ثالثةٌ منها  هكر املؤلف 

 ملكيين، واملصزون، واملقروي، فقاح: يوهلل السَّلم يف:أطلق فيها القصح، و ة: ا
اأوح: املكيالت ملاهلا، من أمللة املكيالت: الُم، وال  ر، واليبيب وحنص هل ،  -

  قا مكيين.
اللان: املصزوحمات: وأيضاا هكر أنَّ املصزوحمات تنض ط بالوفات، ملين: الل م،  -

 اهللويو، الن او، فهقه يوهلل السَّلم فيها.
ليت: املقروي، ملين: اأق شة، يقصح: آلم ملالا يف عشر  م  من اهللرير، اللا -

 عشر  م  من الق اش الفالن، فهقا أيضاا مما تنض ط  فاته.
الراب : املعوو ، ومل يطلق القصح يف   ة السَّلم فيه وال عوم تو يهلل السَّلم فيه، 

 فهص علل حمصعني:
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 حمصٌي يوهلل السَّلم فيه. -
 سَّلم فيه.وحمصٌي ال يوهلل ال -

 والضابط يف هل   ص كصحمه خي لف أو ال خي لف، وعليه فاملعوو  حمصعان:
، و ص املعوو  املخ لف، االَّ مسألة واحو   ة من ما ال يصح السىَّم فيه ●

املعوو  املخ لف و  َّ صا فيها السَّلم، وآ أش بعو قليين، و ة مسألة السَّلم يف 
 اهلليصان لصرو  اهللوييت به.

بأمللة،  املخ لف غي اهلليصان ال يوهلل فيه السَّلم، ملَّين له املونف فالسَّلم 
 فقاح:

1- " َِ لص عقو احمساٌن عقو آلم علل ماحلة ح ة بطيخ،  ين  قا ينض ط  "هِ الف ا
ا يُ اي عوًّا، اها كان  بالوفات والَّ ما ينض ط  ال ينض ط ال طيخ ال يُ اي وزحماا، وااَّ

 يخة. ُأكن أن ُكضر ل ماحلة بطيخة بأو افيُ اي عوًّا  ين لص قلد: ماحلة بط
 م  اثلة  ما ُأكن،  قه ك ي  و قه   ي  و قه وآط، و كقا.

، قلد له:  خبالف ال  ر فإحمَّ  لص عقوت آل اا يف متر   ني  معنيَّ وحمصي  معنيَّ
أعطا ماحلة  اي، فهقا ال خي لف، أكن تسليم ماحلة  اي، و قه تكصن مض صطة 

 بالوفات.
َِ " قاح: ه مواملرا   نا بالفصاكه، الفصاكه املعوو  ؛  "هِ الف ا نها ما ه  ُنى الف َا

َه، ومنها ما م زون، ولهذا قال في اُقناع:  ي وال ف"معدوده، ومنها ما مكي
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الر مان والسفرجَ والخ   وأيًضا البطيي  ُنىها تختَّ    َ ه معدودٍة ف َا
 ."بالصغر والكبر

احمة ممكن يعطي    ي، وممكن يعطي  وآط، وممكن الرمان، لص قلد: ماحلة رم
مكيَّ   ُنىها تختَّ  بالصغر والكبر، فعمىا اليعطي  ك ي   يهلل وال ال  قاح: "

العنب ونح ه فيصح  ".َالر طب والم زون َ 
اها املرا  بالفصاكه  نا ُمطلقاا، والَّ الفصاكه املعوو   الد   لف  الفصاكه املعوو   

 .قا امللاح اأوَّح علل املعوو  املخ لف القل ال يوهلل السَّلم فيهالد   لف، و 
د ل : أبيع  يعا لص قل  اُشيا  التي تُباع بالحزف" وال قصح  ة: البْ لِ " -2

ماحلة حيمة كرَّاث، أو ماحلة حيمة جرجي، أو ماحلة حيمة  ي،  ين  قا ينض ط 
النعناي، والكرَّاث، ين له أيضاا باحمض اطاا تامًّا  ال ينض ط، فال يوهلل السَّلم فيه، ومل

 وال وين اأ ضر.
يقصح:  "َّ دِ  ُ الْ " مما  ص من املعوو  املخ لف القل ال ينض ط بالوفات: -3

أعقو عقو آلم علل جلو ماحلة شا ،  ين  قا ينض ط  ال ينض ط، قو يقصح 
قاحلين: ملاها ال حمعقو عقو آلم  علل ماحلة بطيخة وحنو  ا بالصزن، فنقصح: ماحلة 

  ما ال  ا كيلص،   15ة كين بطيخة وز ا بطيخ
يقصلصن: اها زا ت ال قييوات واأو اف فإحمَّه يؤ ل ا، تعقر ال سليم، من أين 
 ش ل  هبقا ! يعا يوي غي مقوور علل تسلي ه، أ يت ل  عن ماحلة بطيخة  
ُسل،م 

كلها تكصن هبقا الصزن فهقا يوعب تسلي ه، وآيأش معنا: أنَّ من شرط امل
 ن يكصن مصجص اا غال اا ليي حما ر الصجص .فيه أ
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" فيعقو عقو آلم  علل ماحلة رأو، قلد: أعطا أحما أب ل ماحلة رأو، الرؤوسِ " -4
والرأو  نا مقوص   بقا ا اايل، جيلٌ من الشياه، أو جيلٌ من ال قر، تقصح: آل ا 

ن مماحلة رأو بقر ، وليي ماحلة بقر ، ماحلة رأو من رؤوو ال قر، أو ماحلة رأو 
 رؤوو ال نم فهقا ال يوهلل السَّلم فيه.

ي " اأوان امَّا أن يكصن ا حمال غواُوساطِ ، ِ  الرؤوسِ فَ َِّ ختَ مُ ي الْ واُوانِ " -5
آم مرب  أو  احلرل أو شةل من  قا  15و لف،  الص قطره كقا، قطره ملالا 

ا قالق يين، فهقا أكن  الص حو حما ا ن  ص آيون  ل ماحلة احمال قطر ا كقا،  
أكن أن كاك ه ا،  قا ال  ويو، لكن اها كان ا حمال أآفله قطره بشكين ومن 
فصل ليق، أو من الصآط ليق ومن فصل واآ ، و كقا فإنَّ  قا يوعب كويوه، 

 23آم، والقاعو  السفلل قطر ا  13تقصح له: الصآط حنو ه ملالا يكصن قطره 
 طه  يوعب ل طه، م  آم، لكن االحننال  قا من القل يض23آم، والعليا 

ُع  و منعصا من اجرال السَّلم فيه.
 ين ا ا حمال  قا يوعب ل طه وهلقا امل

َْ " ملَّين له والق اقم واحوه )ُق ُقم( بضم القافني، يكصن ليق الرأو،  "مِ اقِ مَ بَال
تسخين إنا  ُيستعَمَ ل، قاله يف امل وي،  ص: ما ُيسخىن به من الن حاسو ص: 

 ويكصن الشا و عنوحما  نا أحمَّه ليق الرأو.، النحاسالما  مصن ع من 

" اأآطاح مج  آطين، فإها كان ليق الرأو، الرؤوسِ   ِ َْ يَِّ الضى  واُسطالِ " قاح:
 فإحمَّه ال يوهلل السَّلم فيه.

كن ُنىه ال يم" مج  جص ر ؛ رِ وال  اهِ " كقل  مما ال يوهلل السَّلم فيه:  -9
 .ضبر صفاتها
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2- " َِ " وُعلم منه أنَّ اهلليصان غي اهللامين يوهلل السَّلم فيه من الحي انِ  والحام
 وآيأش.

6- " َِّ  املقوص  بامل شصشما معن  مغش و  " كين شةل م شصش، غش وٍ مَ  َ
أحمَّه ملالا ليي  الواا، فيقصح: واهلل آأآل   حناو لكنَّه مشصٌب ب عض املعا ن 

ال  م، فهقااأ رم، أو حويو لكنَّه غي  الص مشصٌب ب عض املعا ن اأ ر 
 .تُنى نسب  الغش، أو نسب  الش   هذه ال تنضبر بالصفا يوهلل فيه السَّلم؛

 اُ مَ  ْ وما يَ  قا ال اآ  ممَّا ال يوهلل السَّلم فيه من املعوو ات املخ لفة " -9
ه ا، أكن أن حمقُس  -أيرها ا  ص  الكرام–" االَّ أنَّ القل أ   أ الطاا طًااَل خْ أَ 

الف المصن   فَمنأربعة أقسام     يستخرجها منَ 
  أصز.ال ما ُحكم السىَّم فيه ما أ   أ الطاا غي م  يي  ،  الْسم اُول: ●

مبفهصم املخالفة ما أ   أ الطاا م  يي ، معروفة وآيقكر ملاله الْسم الثاني:  ●
 بعو قليين.

 ةالقل أ   أ الطاا، لكن اخللط القل م  املا   اأآاآي الْسم الثال : ●
َ ماذا   لطاا غي مقوص ،   ة، قاح ل : ملين اانب، بأن اانب يصل،  فيه املنفمث

 لكنَّها ليسد مقوص  .
 قه ثالثة أقسام هكر ا املونف، آأهكر لكم القسم الراب ، لكن حمعيو ا مر  

 أ رم:
 " له أحمصاي:طًااَل خْ أَ  اُ مَ  ْ ما يَ "
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فما   يي  ،هاا ما أ   أ الطاا غي م " اةٍ زَ يَِّ مَ تَ مُ  غيرَ " هكره املونف بقصله: اُول:
لكن  نا حمن ه "ما أ   أ الطاا مقوص  ا غي م  يي "؛ أحمَّه ُحكم السىَّم فيه  

آيأش بعو قليين يأش معنا ما  لطه غي مقوص ، اهاا  نا ما أ   أ الطاا مقوص  ا 
 غي م  يي .

ف عقو معه   ىين العطصر، تأش ا،ن ع من الطيب ُمخَّىر مََّكي"  ِ يَ َالغالِ قاح: "
عقو آلم علل حمصي من الطيب ُولَّط،  قا ال ينض ط، اخللط مقوص  أم غي 
مقوص   مقوص ؛ أحمه ملالا فيه مس  وفيه عنم، وفيه كقا،  قه كلها اأ الط 
مقوص  ،  ين النس ة منض طة متاماا  ال، ط عاا  ة غي م  يي  و لطة، وأيضاا قو 

كقا، فقو ال ينض ط   %53كقا و  %53صح له: ل  ل ال ينض ط بالوفات، تق
 .طيب مخَّ طبالوفات، فقالصا: احمَّه ال يوهلل يف ال الية، و ة: 

ا حيوين ، و قيعني الشي  الذي يك ن فيه ع نه " اجينِ عَ مَ الْ قاح ملاح   ر: "
 عم  لط.

 ، القل  ص ما أ الطه مقوص   غي م  يي  .الن ع اُول قا 
وص   م  يي ، فهقا يوهلل فيه السَّلم، ويقكره املونف بعو ما أ الطه مق الثاني:

هقه أ الٌط " ف عينِ من نَ  المنس ج ِ  َيِصح  في الثيا ِ قليين، القل  ص: قاح: "
ا م  يي ، فيوهلل فيها السَّلم.  مقوص ٌ  االَّ أ َّ

 ما  لطه غي مقوص  ، و قا علل حمصعني: الثال :
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ه،  ص  لٌط غي مقوص ، لكنه ملول  أن يكصن اخللط ملول  ه،  الن ع اُول: 
 كوناعة اُانب فال بوَّ فيها من ول  املنف ة.

ما  لطه غي مقوص  ال ملول  ه، ملين القل يقصح ل : آأآلم الن ع الثاني: 
ل  ل ناا ولصطاا باملال،  ين املال يولهلل اللنب  ال، ال حُي ال اليه،  قا ال يوهلل فيه 

 السَّلم.  قه أقسام أربعة.
 احم هينا ا ن مما ال يوهلل فيه السَّلم من املعوو ات.هبقا 
 ما يصح فيه السىَّم من المعدودات، ما هي  ●

 ثالثة أشيال يوهلل فيها السَّلم و ة من املعوو ات: هكر املؤلف 
 -أيها ا  ص  الكرام–" اهلليصان في الحي انِ  ح  صِ ويَ ": قاح اُول: 

ين يف م فيه لصرو  اهللوييت،  قا يو يو ين يف املعوو  املخ لف لكن يوهلل السَّل
 املعوو  املخ لف لكن اآ ُلا، ال اقة منها  ة من املعوو  القل ال خي لف.

" مقروعة، لكن  نا اأ الط املصجص    عينِ من نَ  المنس ج ِ  والثيا ِ " الثاني:
 فيها  ة أ الٌط م  يي .

" َ ِبيَن ونحِ هاوالسىكنْ  رِ التمْ  َِّ وخَ  نِ بْ  ُ َالْ   ْص دٍ مَ  ه غيرَ َّطَ وما خَ " الثال :
ما  لطه غي مقوص  قلنا: كاانب فإنَّ فيه منف ة، و ين ال  ر فإنَّ فيه قوٌر من 
املال، والسكنه ني، قالصا: السكنه ني مركَّب من السكر واخلين وحنصه، وبعضهم 

 هكر العسين، أحمَّه ي كَّب من اخلين والعسين، أحما ما أعرف السكنه ني.
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الف العر  وه  معرو ، مرَىب أقاح يف املطل : " مىا السكن بين فَّيس منَ 
 " قاله يف املقن .من الس كر والخَ ونح ه

فهقه من اأشيال الد يوهلل السَّلم فيها، وهبقا حمكصن احم هينا من الشرط اأوح من 
 االنضباط بالصف .شروط السلم و ص: 

 الشرط الثاني: ■
 .والن عِ  سِ ال نْ  رُ َْ )الثاني(: ذِ 

 اط.إمكان االنضباأوح: ضبطه بالصف .  ص:  -أيها ا  ص  الكرام–ن واللا
 قا شةٌل أكن أن ينض ط بالوفة، ال يوهلل فيه السَّلم االَّ اها حوين ل طه يف 

أربعة أو مخسة أشيال ال   ي ة العقو، مباها ُتض ،ط  فاته  هكر املؤلف 
ُسل،م فيه أوَّهلا:

 بوَّ من هكر ا لض ط الوفة يف امل
 .سِ ال نْ  رُ َْ لثاني(: ذِ )ا
"  قا اأوح، فال بوَّ من هكر جني املسل،م فيه، فلص قاح: أحما أقوم ل  سِ ال نْ "

نى ُآل،م يف أحو أحمصاي اأطع ة اايو  املفيو  للو َّة، ما رأيكم يوهلل ! ال؛ 
، أو ف قصح: متر، أو بُر، أو شعي ،الطعاف لم ُيحدىد جنسه، فال بد أن تحدِّد

 غيه.
م " ما رأيكم يف عقو آل،م  اتفق فيه ال احل  واملش ل علل أن يقووالن عِ لان: "ال

ا، ف ا رأيكم يوهلل  قا  ال يوهلل، ال بوَّ أن حيو   ال احل  آل اا، يقوم متراا جيوا
 النصي، فيقصح: متر ُآكَّرل، أو متر عهص ، أو متر كقا  قا النصي.
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َِّ اللاليت: " لف به اللَّ ن ال " وكين و ف  خي ظاهًرا نُ مَ به الثى   ُ َِّ تَ خْ يَ   ٍ صْ وَ  َو
: اها قيين: متر ُآكَّرل، أ ين ال  صر ال أعلصن السركرل رت ةا  بو أن يُقك،ر، ملالا
، أو يس صحمه ملالا جاالكسة،  واحو ، بين  ص علل مراتب، فيقصح:  قا مف ين ملالا

 أو كقا له أحمصاٌي عنو م، فال بوَّ من هكر كين و ف  خي لف به اللَّ ن.
هكر  قه اأشيال،  ين ين  ة أو يليم أن يقكر له ملالا حهم كين متر ، يقصح: 

َِّ آم ا، كقا،  ين يليم  ال، قاح: "3حهم ال  ر  ما بني  به   ُ َِّ تَ خْ يَ   ٍ صْ وَ  َو
يم " أمَّا اأو اف الد ال   لف هبا اأوان ا  الفاا  ا راا فهقا ال يلظاهًرا نُ مَ الثى 

 ر.لص ف القل خي لف به الل ن ا  الفاا يسياا ال يضهكره، وعليه ف ك هكر ا
 "  قا اأمر الراب ، ي ني  ين  ص جويو أو قومي.هتُ ا ََ دَ وحَ " قاح:

" حواث ه وقومه أكن أن جُتع،ين كلها شةل واحو، يعا ي ني  ين همُ دَ وقِ اخلامي: "
  ص جويو أو قومي.

 ا يوهلل هكر ا ما  ة  ناك أمصر ال ُيش ،ط هكر ا، أو ال ُتقك،ر،  ناك أمصر م
َُ  أِ دَ رْ اَُْ  طُ رْ شَ  ح  صِ وال يَ "  ."دِ  َ جْ أو ا

 يقصح: أحضر ل  متراا  ص أجص  شةل يف السصل، ال يوهلل شرط اأجص  واأر أ
فال  ،ُنىه ما في جيد يُدىع  إالى وت د ما ه  أج د منه"؛ دي ه ورَ  ده يِّ بَ جَ "

 ل،  قا الشرط الو يهلل.يوهلل شرط اأر أ وال شرط اأجص ، بين جيٌو ور ل
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أحمَّه يريو ل ط الوفة، لكن حين ا ين قين ل ط الوفة ا، أن يضُيق الحظ:  ◄
القور  علل ال سليم ُي ،ك، ال ي ال،غ يف هكر الوفات ويقصح: أجص  شةل، ال، 

 ولكن يُقاح: جيٌو ور لل.
س  َّ احم قين املونف 

ُ
م ل، يف  قا الشرط ا، مسألة ت علَّق بوفة الصفال بامل

 ما صف  ال فا  به فيه، 
ُسل،م فيه؛ يف السلعة، وكالٌم من جهة الصقد:

 فيه عنوحما كالٌم من جهة امل
رحما : فال خيلص أن يأش ا حمسان مبا ُشرهط عليه، حنن هكأمىا من جه  الُمسََّم فيه -

قاحل ة من املصا فات متر وآكرل و فه كقا وكقا، فل َّا حان مصعو ال سليم 
ُسل، 
ُش ،ط،  قه جالك بامل

 .الص رة اُول م فيه علل الص ف امل
ُسل،م فيه أجص  مما ُشرهط لكن من حمصي   ر، قاح: الص رة الثاني 

: أن يأش ل  بامل
أحمد طل د ُآكرل ج د ل  عهص ، العهص  أحسن وأفضين وأغلل عنو النَّاو، 

ن غي و ماهاا  ار عنوحما أن يسُل ه أجص  مما ُشرط، و قا له  صرتان: من حمصعه، أ
 حمصعه.

: أن ُيسل ه  واا ُشرهط، طلب متر جيو جاب له متر ر لل، ف ا الص رة الثالث 
 ُحكم كين واحو  

 " ان جال مبا شرط ليمه الق صح ما يف كالم.طَ رَ بما شَ  جا َ  ف نْ " :قاح 
 له حال ان: "منه دَ  َ جْ أو أَ "

 يليمه الق صح. "همن ن عِ " اأو،:
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مه ق صح، أحما طل د  قا النصي جتيب ل حمصي ثان ! ال يلي من غي حمصعه ال يليمه ال
 أن يق ين أن هل .

 اهللالة اللاللة ُعله ،د مبفهصم الكالم أحمَّه لص أتل له مبا  ص أر أ منه ال يليمه ق صله.
ُسل،م فيه يف أجله امل فق عليه، أو مى من جه  ال قت -

أن  : امَّا أن يأش ل  بامل
 له  صرتان:يأش به ق ين أجله، و قا 

 : أن يكصن ما يف علي  لرر يف أ قه.الص رة اُول 
: أن يكصن علي  لرراا،   يهلل أحم  تأ قه م كراا، لكن علي  الص رة الثاني 

يف  قا لرر، كيف  يف بعض اأشيال ملالا لص أنَّ احمساحماا عنوه آفر  تفطي 
ك وللواحل ني يف رمضان، وحوين السلم ملالا م  شخص  يف رطب، قاح: أري

رمضان، أحمد ما تريو ا ق ين رمضان، لص آلَّم ل   قا ق ين  1تسل ا رطب يف 
املصعو يكصن علي  لرر، تقصح: أحمد تسل ا ق لها بلالث شهصر، أحما من أين 
أوفر املس ص ي، واللالجات الد أبر  هبا ال  ر، يضرك  هلل أم ال، فهقا ال يليم  

 ق صله.
رمضان جالك  1لل عقو آلم  ُيسلَّم يف أحمد تريو تفطي  احل ني، واتفقد معه ع

 يف شهر رجب قاح ل : تفضين  قا ال  ر، ال يليم  الق صح اها علي  لرر.
 ح.: اها جالك ق ين املصعو وليي علي  لرٌر يف ق صله فيليم  الق ص الص رة الثالث 

 فهقه اللالث  صر: 
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ه يف وق ه يليمه ل باأو،: اها أتل هبا يف ىله، ومل يقكر ا املؤلف لصلصحها، اها أت
 الق صح.

 اها أتل به ق ين وق ه هلا  صرتان: فيه لرر، وما فيه لرر.
الوصر  اللاللة: أن يأش الصقد ومل يسل  ؛ يعا أن يفصت الصقد وال يسل  ، 
و قه آيقكر ا املؤلف يف   ر ال اب، الد  ة مسألة: اها مل يأته به يف ىله 

 وبني الوم، وآيقكر ا.فإنَّ املش ل ويمٌَّر بني الفسخ 
 ."هذُ خْ ه أَ مَ زِ لَ -ه ضِ بْ في قََ  رَ رَ ه وال ضَ َّ  حَ مَ  ََ بِ ول  قُ "

 اهاا ق ين ىله هلا  صرتان:
 ال لرر يف ق ضه يليمه. -
 ان كان فيه لرر  ال يليمه. -

  قا بالنس ة للشرط اللان، اها ق ل ه ال حرل لكن ال يليم  الق صح.
 :قاح 

 الشرط الثال : ■
ٍَ رِ دْ قَ  رُ َْ (: ذِ )الثال ُ   .مُ ََّ عْ يَُ  عٍ ْر أو ذَ  زنٍ أو وَ  ه بكي

ر المْدار.  قا  ص الشرط اللاليت:  َذ
،  ين  ص شرٌط يف السلم فقط، أم انضباط الصفات عنا حمرج  للشرط اأوح: 
  ص شرط أيضاا يف ال ي  
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حمأش للشرط اللان:  ين احمض اط الوفات شرٌط يف ال ي   ليي شرطاا يف ال ي ، أم 
صن شرطاا وقو ال يكصن  ال ي  اها باي مص صفاا يف القمة، ان باي معيناا ال قو يك

ُيش ،ط،  الص أحمد رأيد  قه آلعة لصحة فنية، آيار  مس ع لة، رأي ها و ة 
 معينة ف ينئق  ال ُيش ،ط كص ا مما ينض ط بالوفة.

َ وصٍ  يختَّ  به الثمن ظاهًراالشرط اللان:  ر جنسه ون عه َو  ين  ة  ،َذ
شرٌط يف ال ي  أم ال  شرٌط يف بي  املص صف يف القمة أم املص صف  يقصح:  قا 
شرٌط يف بي  املص صف، املر  اأو، قلد: شرط يف بي  املص صف يف القمة، املر  

 اللاحمية قلد: شرط يف بي  املص صف.
َال    ين  ناك فرٌل بني أن حمقصح: بي  املص صف يف القمة، وبني أن حمقصح: بي  س
 صف، أم ال  بينهم ع صم و وصص أم ال املص 

 املص صف عام يش ين مص صفاا يف القمة، ومص صفاا ماها ال  ا   
ال، كصحمه يف القمة ال يعارض اهلللصح، يف القمة قو يكصن حاالًّ وقو يكصن الشيي  

، فال تقصح: املص صف يف القمة  ص مص صف حاح، ليسا قسي ني، اها  مؤجالا
بله املص صف اهللاح، لكن املص صف يف القمة قو قلد ل: مص صف مؤجين يقا

. ، يقابله املص صف املعنيَّ  يكصن مؤجين وقو يكصن حاالًّ
 البيا بالصف  ن عان:

 بيٌ  ملص صف  يف القمة. -
 وبيٌ  ملص صف  معني، وبينه ا فروٌل يف اأحكام، ما الفرول  -
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ين  علل عني، ل  ملَّا حمقصح: بي  مص صف معني، فال ي   نا وق  علل عني  أو عل
، أبيع    ين رأي ه  ال ما رأي ه، قاح ل : أبيع  جصال أحما اش يد  يفصن ملالا

،  نا أحمد ت ي  آلعةا معينة،  9جيها، ولصحمه أبيض، رقم  94جصال ا يفصن  ملالا
أم ت ي  شةل  ين يل د يف القمة، ممكن تسل ه  قا ااصاح، أم ااصاح اللان أم 

، بين  ه ا فرٌل يف اأحكام، من الفرول يف اأحكام:اللاليت  معنيَّ
املعني ال يو له ال أجيين، فال يوهلل أن تقصح: بع    قه السيار ، وأآل ها  •

 ل  بعو شهر، ال يو له ال أجيين.
 لص تلف املص صف املعني ق ين الق ض احمفسخ العقو. •
أو لص بان مس  قًّا؛ ت ني أحمه آارل  قا ااصاح، أو آارل  قه السيار  وجال  •

 وباعها معينةا، حمقصح: العقو غي   يهلل.
أمَّا لص كان مص صفاا يف القمة ماها حيوث  العقو   يهلل يف الوصرتني، ويل د 
بوله، قاح:  رب أو تلف، يقصح: أحما ما اش يد من   قا، أحما اش يد من  

 هم  ، أن تسل ا جصاح هبقه املصا فات فيليمه بوله.  يناا يف 
وكقل  لص جال وأعطاك اش يد منه آيار  مبصا فات معينة يف القمة، ليسد 
بسيار  معينة، املصا فات ىو  ، السيار  غي ىو   بعينها، ما يف رقم  يكين 
ىو ، فهال وآل   آيار  مسروقة، آرقها وآل ها ل ، ما اهللكم   ين ي طين 

 لعقو ا
ال، العقو ما وق  علل شةل  مسرول، وال وق  علل شةل  م وصب، العقو وق  

 علل القمة يليمه بوله.
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أيضاا يف حالة كصحمه معيناا ال ُيش ،ط ق ض أحو العصلني، ان كان مص صفاا يف  •
 القمة فهص  ين، واها كان الل ن  يناا فال بو من ق ض واحو من العصلني.

ا ويكلر السؤاح عنها: املص صف املعني ال يوهلل السلم أيضاا مسألة مه ة ج • وا
 فيه، أمَّا املص صف يف القمة فيوهلل السلم فيه.

 اخليار ما فيه اشكاح،  يار اجمللي ثابد  نا و نا.
مسألة مه ة و ة: بي  ما ال أل ، لص قاح: أبيع  ماحلة  اي من ال  ر، و ص  •

بيع   قا لكن لص قاح أ، في ذمتهُنىه باع ليي عنوه متٌر، يوهلل أم ال  يوهلل؛ 
الكرتصن من ال  ر و ص ال ألكه،   ه ب واش اه من ال احل  لي يعه، يوهلل  ال 

 يوهلل.
، ما تورَّف يف عني   اأوح ال يقاح: أحمه باي ما ال أل  أحمَّه تورَّف يف هم ه أ الا

 ح  تقصح: أحمه أل  أو ال أل .
عني املص صفة لعني املص صفة يف القمة، وال قه بعض الفرول امله ة بني ال ورف يف ا

املعينة، اها تورف يف هم ه ما يف مشكلة، لص عينها بنفسها ال يوهلل أن ي يعها 
و ص ال ألكها، قاح: أبيع   قه السلعة و ص ال ألكها، ال يوهلل، لكن لص قاح: 
 أبيع  آلعةا أو افها كقا وكقا يف همد،  َّ ه ب لل س ص ي، ما يف يف مس ص ي

 ليي عنوه، ه ب واش ا ا وآل ها، يوهلل هل .
َال    .[33:56]س
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ال اها السيار  معينة ال بأو أن يؤ َّر العصلان، ما  امد السيار  معينة؛ ج ا   
أحمَّه ليي من بي  الوين بالوين، بي  عني ، ال بأو أن يؤ َّر، ما اآ لم، ما يف 

لصاقفة  ، أو بع   آيارش امشكلة السيار  معينة وال ال، قاح: بع    قه السيار 
يف ال يد أو افها كقا وكقا اها كاحمد تنض ط  فا ا، فإحمَّه ال ُيش ،ط أن يق ض 
ال السيار  وال الل ن يف جملي العقو، والعقو   يهلل، خبالف ما لص باي  يناا بوين  

 فال بو من ق ض أحو العصلني.
ر جنسه ون عه الشرط اللان من شروط السلم القل  ص:  َ وص  يخَذ تَّ  َو

 ،  ين  قا ُمش ،ٌط يف ال ي  ويف السلم، أم يف السلم فقط به الثمن ظاهًرا
أن و ُمش ،ٌط يف ال ي  بالوفة، أحمه يف ال ي  بالوفة ماها قاح املونف: قاح: "

 "  ة  قه، هكر جنسه وحمصعه وكينيك ن معَّ ًما برؤيٍ  أو صفٍ  تكفي سًَّما
ا  قا آصال كان العقو عقو بي   أو عقو آلم، و ف  خي لف به الل ن  ا راا، اها 

لكن ال ي  املص صف؛ أحمه عنوحما بي  معني، السلم ما عنوحما آلم فيه معني، السلم 
ف ال بو يكصن يف القمة، ال ي  فيه بي  معني وفيه بي  يف القمة، فإها باي يف مص ص 

 فال بوَّ أن يقكر  قه اأمصر كلها.
َِ مَ في الْ  مَ ََّ سْ وإن أَ " ر الْدر،  قه املسألة اللاللة:  "انً زْ وَ  كي نوحما يف هكر وعَذ

 القور ثالث مساحلين:
 : معيار ال قوير، مباها يقور المسعل  اُول 
 : شرط  قا املعيار القل يُقوَّر به.المسعل  الثاني 
 : تقوير ااني مبعيار غيه.المسعل  الثالث 
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 أمَّا املسألة اأو،: معيار ال قوير ماها قاح 
ٍَ رِ دْ قَ  رُ َْ ذِ " ، ووزن  يف  قا  ص بكيين  يف املكيالت "مُ ََّ عْ يَُ  عٍ ْر أو ذَ  زنٍ أو وَ  ه بكي

املصزوحمات، وهري  يف املقروعات،  قه ثالثة أمصر، اها أر ت ُتسلهم يف مكيين  فال 
 بوَّ أن يكصن تقويره بالكيين، ويف مصزون  بالصزن، ويف مقروي  بالقري.

معلصماا، كيف معياراا معلصم  لص قاح له:  اي،  شرط  قا املعيار أن يكصن معياراا
 قا معلصم، لص قاح له: ُمو،  قا معلصم، لص قاح له علل آ يين امللاح: بعا ماحلة  
كرتصن، الكرتصن وحو  حهم، وحو  كيين  هلل أم ال  كيين، قاح: أل الكراتني، 

ياٌر ع ناك كراتني ال يض،  ناك الكراتني الو ي ، قاح له: كرتصن وآط،  ين  قا م
معلصم  غي معلصم، كرتصن وآط، ليي  ناك معياٌر م فٌق عليه وعرٌف جار  احمه 

 الكرتصن الصآط قوره كقا وكقا، فال بو أن يقوره بشةل  يُعل،م.
َِ مَ في الْ  مَ ََّ سْ وإن أَ "قال:   ."حى صِ  لم يَ اًل يْ ََ   ا أو في الم زونِ نً زْ وَ  كي

ال  ر  ي  شيئاا من املكيالت ك قه مسألة تقوير ااني مبعيار غيه، أرا  أن ي
، وال يُ اي  ف اعه بالصزن، املق ب ال يوهلل، حمقصح: ال يُ اي ال  ر آل اا االَّ كيالا

.  املصزون، املصزون ملين اهللويو فال يوهلل أن ي ي  املصزون كيالا
، فال يوهلل أن يقصح  املسألة اللاللة: القري، أيضاا املقروي ال ي اي وزحماا وال يُ اي كيالا

.له:   أعطا ماحلة كيلص ق اش ملالا
َال:  .[36:11] س
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الكيين والصزن املع م، فيه ماها  ال  ر مكيين أم مصزون  مكيين، اأآصال ج ا : 
ا ن جلرها أو كلها ي ي  ال  ر وزحماا يف ال الب، ملاها قلنا: أحمه مكيين    ر باب 

 الربا، ماها قاح املونف 
وما ال  ن لعر  مكى  زمن النبي ومرجا الكيَ لُعر  المدين ، وال ز قاح: "

 ".عر  له هناك اعتُبر عرفه في م ضعه

 الشرط الرابا: ■
 .نِ مَ اه في الثى قَ له وَ  معَّ فٍ  ٍَ جَ أَ  رُ َْ ( ذِ : )الراباُ  قاح

ر اُجَ، الراب   ص:  وحي  ين عنوحما يف السلم أن يُقك،ر اأجين وأالَّ يُقك،ر، فإن َذ
 مل يُقكر، علل ثالث  صر:

 ك،ر اأجين.أن يُق  -
 وأن يُقك،ر أحمه حاح. -
وأن ال يُقك،ر اأجين، يقصح: مؤجين، بوون كويو، يقصح: أبيع  ماحلة  اي من  -

 ال  ر مؤجلة، بوون كويو اأجين، فهقه ثالثة  صر.
 اأوح: أمَّا اهللاح فال أصز آل اا ولكنه أصز يف ال ي .
 صز.اللان: أن يُقكر اأجين  ون كويو، فهقا أيضاا ال أ

ا بأجين   اللاليت: أن يُقك،ر اأجين وحُيو  بشةل، وال  ويو  نا قو يكصن كويوا
معلصم، أو أجين  غي معلصم، ك ا لص قاح: اأجين رجصي فالن  من السفر، أو 
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تسل ا ايا ا يف يصم زواج ، ف   يصم زواج   قاح: ما أ رل، لسه ما  ط د، 
 ما ي يول.أكن أتيول بعو أآ صي، أكن بعو آنة، أكن 

فلهقا قيوه املؤلف، حمقصح: اأجين حمصعان: أجين معلصم عكسه أجين جمهصح وآي ينه 
 املؤلف.

 املعلصم أيضاا حي  ين  صرتني:
 أن يكصن اأجين مما له وقٌ  يف الل ن. -
 َي  أجَ ما له وقا في الثمن أو مما ال وق  له يف الل ن،  -

لص واحو  هللاح الل ن خي لف أم ال  يعاا ن أيرها ا  ص  الكرام، بي  املؤجين وبي  ا
باع  آلعة، قاح: أبيع   اي من ال  ر ُتسلَّم ل  بعو آنة،  ين آُيعطي  
بنفي السعر لص اش ي ها منه حمقو  أيه ا أغلل  النقو، ي يع   اي ا ن تأ قه 

. 15تس ل ه ي يع  ملالا بعشرين لاير، تس ل ه بعو آنة حيس ه علي  ب   لاير ملالا
، لص ي يع  ا ن ي يع  بعشرين، قلد: ال، أحما   قه،  عد أحمد اليصم  يُ اي ملالا

فكر  أن اأجين  قا ال هار يع لصن ل   وم، قلد:  الص أحما أآ ل ه من  
بعو آاعة،  قا أجين،  ين يؤثر يف الل ن  ال يؤثر، قاح: بكر  الو هلل أآ ل ه 

ا له وقٌ  يف أجالا معلصما  من ، يؤثر يف الل ن  ال يؤثر يف الل ن، ال بوَّ أن يكصن
، قاح بعضهم: أقله ثالثة أيام، ك ا أنَّ بعضهم مل حيو ه،  الل ن، أآ صي ملالا

 فاملقوص  أحمَّه يكصن أجالا معلصماا له وقٌ  يف الل ن.
 أمَّا اأجين القل ال وق  له يف الل ن فال يوهلل االَّ يف مسألة آيقكر ا ا ن.
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 ذاذِ  ِ االًّ وال إل  الْ ح ح  صِ ، فال يَ نِ مَ اه في الثى قَ له وَ  معَّ فٍ  ٍَ جَ أَ  رُ َْ ( ذِ )الراباُ "
 ."صادِ حَ والْ 
 " ال  الح شرط ال أجيين.حاالًّ  ح  صِ فال يَ "
" ال  الح شرط العلم، اهللوا  وااقاه ما حمعرف م  صادِ حَ والْ  ذاذِ  ِ وال إل  الْ "

 كوو وم  جتق.
 الل ن. ال  الح شرط كصحمه مما له وقٌ  يف "فٍ  ْ وال إل  يََ "

 االَّ مسألة واحو  يوهلل أن يكصن اأجين مما ال وق  له يف الل ن، ما  ة 
َى ذُ خُ عْ يَ  إال في شي ٍ قاح: "   د ا، ال قالة ه "ونحِ هما مٍ حْ ولَ  زٍ بْ َخُ   ي فٍ  ه منهَ 

 ، أو امل هر، تعاقوت معه، قلد: أعقو مع  عقو آلم، قاح ل : أ الا وآهالا
 ي، أو ماحلة كيلص   ي علل أن تسل ا يف كين قلد له: أريو من  ماحلة رغيف  

يصم  رغيفاا، أو تعاقوت معه علل ماحلة كيلص هللم، قلد: آأعقو مع  عقو آلم 
علل أحم  تعطيا ماحلة كيلص هللم، كين يصم أريو من  أن تعطيا كيلص واحو، م  

نىا ننظر ُي وأ ال نفيق  قاح له: من اليصم، أو من يصم غو ، يوهلل أم ال  يوهلل؛ 
َه له وقاه في الثمن َه، يعني فيه أج  .إل  أنىه باعتبار اآلخر له أج

 
 الشرط الخامس: ■
 ."فا ِ ال َ  ومكانِ ، هَِّّ حَ غالًبا في مَ  دَ  جَ (: أن يُ )الخامسُ "
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، أوالا شرط الصجص : أن يصج،و،  قا اأمر يتعَّىَ ب ج د الُمسََّم فيهاخلامي 
 اأوح، أن يكصن مما يصج،و.

و،  وقد الصفال أم يف وقد العقو  يف وقد الصفال ال يف وقد العقالصجص  يع م يف
لص أحمه وقد العقو غي مصجص ، ك ا لص عقو علل شةل  من فاكهة الويف ومت 
العقو يف الش ال، لكن مصعو ال سليم يف الويف؛ اهاا املع م،  ص وجص ه وقد 

 الصفال ال وقد ال عاقو،  قا اأمر اأوح.
، وقو اأمر ا  ر: وجص  ه قو يكصن غال اا، غال اا يصجو، وقو يكصن وجص ه ى  الا

يكصن وجص ه حما راا، املع م أن يكصن وجص ه غال اا، ال الب أحمَّه يصج،و يف هل  
 ."هَِّّ حَ غالًبا في مَ  دَ  جَ أن يُ "ال اريخ، وهلقا قاح: 
 واع م املؤلف أمرين:

د اهلللصح، ىله  يعا وق اع  ار وجص ه يف ىله؛ يعا وقد ىله، ماها يعا -
  قا املقوص .

اأمر اللان: وجص ه يف مكان الصفال، قاح: أريوك تسل ا الفاكهة الفالحمية يف  -
ال لو الفالن، ال لو الفالن ال يصجو فيه  قا اأمر، ط عاا ا ن يف زماحمنا النقين 

الفصاكه  ضواهللفظ واأمصر  قه آهلة، لكن يف زما م كيف تريو أن تأش ملالا بع
 قو ال تصجو، ال ت صفر، ا ن يف زماحمنا  ار كين شةل آهين، ملاها 

: عنو م ى يات، وعنو م وآاحلين حفظ، ووآاحلين حمقين آري ، وما ا، هل ،  أوالا
 قا خي لف، لكن يف زما م ما القل يص ين املصز ملالا ا، القطب الش ال  أو 
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ُسل،م لل سليم، فال بوَّ أن يك غي هل ، فإها متَّ ال عاقو واترفهق علل مكان  
صن  قا امل

 فيه مما ي لب علل المثن وجص ه يف وقد ال سليم ويف مكان ال سليم.
ال يع م وجص ه وقد العقو، ممكن ت عاقو علل شةل ال يصجو  "دِ ْْ عَ الْ  ال وقتَ "

 االَّ يف الش ال وأحمد ا ن يف الويف.
لب علل أحمَّنا حم عاقو علل شةل  ي  ا ن ال عقرر؛ اأ ين "هأو بعضُ  رَ ذى عَ ف ن تََ "

المثن وجص ه، لكن غل ة المثن  قه قو ال ت  قق، ممكن يوي مشكلة أو وبال 
عام يف  قه امليروعات، فال يصجو ىوصح يف وقد االتفال، أو يكصن اثوصح 

م  قليالا وال يس طي  أن حيوله ال احل ، فهنا تعقَّر ال سليم، ما معىن تعقَّر ال سلي
  ، ما اآ طاي أن يسلم، عهي عن أن يسلم  قا اأمر.مل يس ط

 قاح ل : أوح شةل عنوحما حمصعان لل عقرر، و ا: ما الحكم 

ق معه علل تسليم جيحليًّا، اتف "هأو بعضُ تعقَّر كليًّا، " "هأو بعضُ  رَ ذى عَ ف ن تََ "قاح: 
عضه، ب مخسة  الف  اي من ال  ر، ما اآ طاي أن يصيف له االَّ بألفني، فهقا تعقَّر

  قان حمصعان.
َّي أو جزئي   ما الحكم إذا تعذىر س ا َ 

 املش ل  نا له  ياران: "أو البعضِ  َِّ الكُ  يُ سْ أو فَ  رُ فَّه الصبَْ "
 أن يفسخ العقو: يقصح: أحما ما أريو العقو، أعطا فلصآة وال أريو من  شيئاا. -
صر  اأو،، ه الوفسخ الكين،  ق "أو البعضِ  َِّ الكُ  يُ سْ أو فَ الوصر  اللاحمية: " -

 فهقه تكصن يف ال عقرر الكلة، أو فسخ ال عض، وتكصن يف ال عقر اايحلة.
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ص   يأ ق الل ن املصجص ، كيف الل ن املصج "هضَ  َ أو عِ   ج دَ مَ الْ  نَ الثمَ  ذُ خُ عْ ويَ "
ا ن أحمد ما أعطي ه ماحلة ألف لاير لكة يصفر ل   قا القور من ال  ر، املاحلة ألف 

 عنوه بعينها، فل  حق أن تأ ق ا. لاير  قه مصجص  
فإحمَّه يس  ق أ ق عصض  عنها،  "هضَ  َ أو عِ ان مل تكن مصجص  ، فإحمَّه قاح: "

والعصض  نا ان كان الل ن ملليًّا، فالعصض ملله، وان كان الل ن قي يًّا فالعصض 
ْد سَّم عَّ  مثَّي تم عقي  ه، يُ وصَّر املللة، وي وصر القي ة، من يعطينا ملاح  

 يعطينا مثال من 
رأو ماح السلم ماحلة  اي من ال  ر، الل ن، علل أن يسل ه حويو، ماحلة كيلص 
من اهللويو ح  ال يوي فيها ربا، قاح: تفضَّين  قه ماحلة  اي من ال  ر علل أن 
 تسل ا ماحلة كيلص من اهللويو، مصعو ال سليم تعقَّر تسليم اهللويو، فعليه ماها 

حمفسه، ما  ص مصجص  يسل ه ماحلة  اي متر بنفي  اها مصجص  ال  ر يعطيه ال  ر
املصا فات، القاعو : "أنَّ امللليات ُتض ،ن بامللين، وُيض ،ن امللين مبلليات، وقي ٌة 

 بامل قصمَّات".
 الْيمي مثَ ماذا  

رأو ماح السلم آيار ، قاح: أريوك تسل ا ماحلة  اي، أو ألف  اي من ال  ر 
اح: ا ف  ل الل ن ا ن، قاح: تفضين  قه رمضان لكة حمفطر الواحل ني، ق 1يف 

آيارش مقابين  قا ال  ر، فأ ق السيار ، ملا جال مصعو ال سليم تعقَّر ال سليم، ما 
 قور أن يسلم، ما اآ طاي، ماها حمقصح  اآ   آيارت ، ان مل تصجو فقي  ها.

 :قاح 
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 الشرط السادس: ■
ََ فُ صْ ه ووَ رُ دْ ا قَ معَّ مً ، اتامًّ  الثمنَ  ضَ بِ ْْ (: أن يََ )السادسُ "  ."قِ ر  فَ التَى  ه قب

ر قدره،  عنا حمرج  ا، الشروط: الشرط اللاليت:  لصب  قا الشرط يف ال ي  مطَذ
 والَّ ما  ص مطلصب  اها كان ال ي  مص صف يف القمة حمعم مطلصب ال ش .

اها كان بي  معني  قاح: أبيع   قا ال  ر، قاح له: كم كيلص  قاح: ما أ رل، 
، ممكن يطل  ل  ألف كيلص، ممكن يطل   قا ال  ر تري و أن تش ل أ الا وآهالا

ل  آ  احلة كيلص ما أ رل، ُيش ،ط  ال ُيش ،ط، يوهلل ال ي  ما  ام ر ه،  الص 
 يوهلل.

 هكر اأجين ُيش ،ط أم ال  اها كان ال ي  مؤجَّالا فال بوَّ من هكر اأجين.
 فرٌي عن القور  عللو قا  أن ي َجد غالًبا في محَّه،الشرط اخلامي ما  ص  

ال سليم، فإحم،ه اها اش طنا القور  علل ال سليم، وباعه مص صفاا يف القمة ا، أجين  
ال أكن وجص ه فيه، فهقا مقوور علل ال سليم أم غي مقوور  غي مقوور علل 

 ال سليم..
ََ فُ صْ ه ووَ رُ دْ ا قَ معَّ مً ، اتامًّ  الثمنَ  ضَ بِ ْْ (: أن يََ )السادسُ   .قِ ر  فَ لتَى ا ه قب

عَّ   ده ْْ ه  عَ " قا الشرط السا و ي علق بق ض السلم، وحنن عرَّفنا السلم بأحمَّه: 
وي علق بق ض الل ن  "دِ ْْ عَ الْ  سِ َِّ  ْ بمَ  مْب ضٍ  نٍ مَ ٍَ بثَ جى ََ مُ   ِ مى في الذِّ   ص  ٍ مَ 

 مسأل ان:
 شروط الل ن املق صض. المسعل  اُول :
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 ال فري  علل  قه الشروط.المسعل  الثاني : 
 شرطني يف ق ض الل ن، و ا:  ا شروط الل ن املق صض، فقكر املؤلف أمَّ 
 أن يق ض الل ن تامًّا. ●

معلصماا قوره وو فه ق ين ال فرل؛ أن يكصن الق ض ق ين ال فرل، وأن يكصن تامًّا  ●
 معلصماا.

ال فري  علل هل : كأن يقابله الناقص، فيسل ه جيل، يقصح: أآل   حموف 
 يسل ه ما ال يُعل،م.امل لغ، واملعلصم أن 

 تفريعاا علل الشروط هكر املؤلف مساحلين: فرَّي علل قصله: تامًّا قصله:
ش اط كصن ق ض  قا فرٌي علل ا "داهُ فيما عَ  ََ طَ ا بَ قَ رَ تََ  م افَْ  البعضَ  ضَ بَ وإن قََ "

الل ن تامًّا،  نا ق ض حماقواا بطين في ا عواه، يعا ماها  عقو آلم علل ألف 
 الف  13املاح القل يُوف،  يف  قا العقو علل آ يين امللاح   اي من ال  ر، ورأو

 لاير، آلَّ ه مخسة  الف، ما رأيكم يف العقو   هللَّ يف حموف.
 تفريٌ  علل شرط العلم، علل قصله: معلصماا، فرَّي عليه مسألة و ة:

َى   نَ يى إن بََ  حى ه صَ سَ كْ أو عَ  نِ يْ ََّ جَ إل  أَ  سٍ نْ في جِ  مَ ََّ سْ وإن أَ " قاح: ه نَ مَ و َ  سٍ نْ جِ  َ
َِّ   رَ سْ وقِ   ."ٍَ جَ أَ  َ
قاح: أآل   ألف  اي من ال  ر، منها  "نِ يْ ََّ جَ إل  أَ  سٍ نْ في جِ  مَ ََّ سْ وإن أَ "

 15مخس احلة  اي ُتس ل،م ب اريخ واحو رمضان، ومخس احلة  اي ُتس ل،م ب اريخ 
 رمضان، أصز أم ال  أصز.
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َى   نَ يى إن بََ قاح: "  لوفات.مبا هكرحما القل  ص ل ط ا "سٍ نْ جِ  َ
قاح له: اخل س احلة الد ُتسلَّم يف أوح الشهر،  قه يقابلها من الل ن   "هنَ مَ و َ "

كقا، واخل س احلة الد ُتسلَّم يف   ر الشهر يقابلها من الل ن كقا،  قا حُي ال 
 اليه  ا ةا عنو ا  الف ااني.

مضان، ر  1مخس احلة  اي ُتسلَّم  "نِ يْ ََّ جَ إل  أَ  سٍ نْ في جِ  مَ ََّ سْ وإن أَ "قاح: 
 رمضان. 15ومخس احلة  اي ُتسلَّم 

ان أآلم يف جنسني ا، أجين  واحو، فقاح:  قا عقو آلم، تسل ا  "هسَ كْ أو عَ "
رمضان، كم رأو  1مخس احلة  اي من ال  ر، ومخس احلة  اي من الُم ُتس ل،م يف 

 الف، يوهلل  ال، قاح: ال بو أن ي ني ما يقابين ال  ر  13ماح  قاح: رأو املاح 
قابين الم، فيقصح: منها مخس احلة مقابين ال  ر، ومخس احلة مقابين الم، أو وما ي

آ ع احلة مقابين ال  ر، وثالواحلة مقابين الُم، و كقا، ي ني كين جني وون كين 
،  قا معىن قصله: "  " ي ني كين جني،  قا بُر و قا متر، وون  قا وونو منهجني 

  قا.
َِّ   رَ سْ وقِ " حلة  اي يف أوح رمضان، وبعو مضة قاح: أآل   مخس ا "ٍَ جَ أَ  َ

ُنى الثاني صار مو  من رمضان أآل   اخل س احلة اأ رم، أصز  ال يوهلل؛ 
َ أجَ ن يكصن ط عاا اأجين ال بو أ، اُجَ فيه م ه اًل، ال بدى أن يبين قسرَ 

معلصم وقسطه، يقصح: ترم اأوح له من الل ن كقا، وا  ر له من الل ن كقا، أو 
ل   مخس احلة  اي، ويف اللان أآل   مخس احلة  اي، أو يف يف اأوح آأآ

 اأوح آ ع احلة  اي، ويف اللان ثالواحلة  اي، و كقا.
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 الشرط السابا: ■
 :قاح 
 ." ِ مى في الذِّ  مَ ََّ سْ (: أن يُ )الساباُ "

:  نا يؤكو علل  قا، ويقصح " ِ مى في الذِّ   ص  ٍ عَّ  مَ  ده ْْ عَ  قا هكره قاح: "
.ُيش ،ط يف عقو  ا علل مص صف  يف القمة ال علل معنيَّ   السلم أن يكصن عقوا

ن ال يصي، راج  الورو اأوح م ما الفرق بين الذم  والعين  "في عينٍ  ح  صِ فال يَ "
 أو الورو اللان.

أحما وأحمد  فا :م ضا ال  املسألة الرابعة يف  قا ال اب:  "في عينٍ  ح  صِ فال يَ "قاح: 
ينة علل أن أآل   ألف  اي من متر العهص ، تعاقوحما عقو آلم  نا يف املو

جئ ا، العقو مت يف املوينة و ص مل يقكر أن ال سليم يف املوين أو أين، ال قينا يف 
بلو بعيو، قاح: ا ن آل ا العهص ،  ين يليما أآل    ناك، أم أآل   يف 

 املوينة 
 ُيش ،ط مكان أو ال حمقصح: ال خيلص، امَّا أن ُيش ،ط مكان ال سليم فُيع ،ين بالشرط،

 اَ ضِ  ْ مَ  فا ُ  َ ال بُ  ِ ويَ " ال سليم، فيكصن ال سليم يف مصل  العقو، وهلقا قاح:
  قه  صر  عوم الشرط. "دِ ْْ العَ 

ال  كقا، قاح: تسل ا ملالا يف ب "هه في غيرِ طُ رْ شَ  ح  صِ ويَ "  صر  الشرط، قاح:
 يف مور، يف اهلنو، يف السص ان، أيًّا ما كان.
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  يف مكان م  مت ال عاقو، اأ ين أن ُيسلَّم أين "اهُ طَ رَ شَ  رٍ حْ أو بَ  بِبََرٍّ  دَ ِْ وإن عُ "
ال عاقو،  قان رجالن كاحما يسافران بالطاحلر ، وما أ  ارك، وأين تع ين  قاح: أحما 
أع ين يف جتار  ال  صر، قاح: ما شال اهلل، أريو أن أعقو مع  عقو آلم، كاحمد 

اقو يف أو متر من فصل اثيط اأطلنطة، ومت ال عالطاحلر  متر من فصل الرب  اخلال، 
 قه الل مثة علل عقو آلم علل متر، جال وقد ال سليم، يقصح: آل ا ايا ا 

 يف اثيط، أو آل ا ايا ا يف الرب  اخلال، كقل  
ا بو رال يع "بِبََرٍّ  دَ ِْ وإن عُ "حمقصح: ال، يف ملين  قه الوصر ، املؤلف يقصح: 

 برية.
، فإها تعاقووا يف ملين  قه اهللالة، و  "رٍ حْ أو بَ " آط السفينة، وحنن حمقصح: أو جصٍّ

فإحمَّه ُيش ،ط الافةا ا، الشروط السابقة شرط الايف  اص هبقه اهللالة، و ص: 
ال نويص علل مصل  ال سليم، أحمه لص تعاقووا يف الطاحلر  أين مصل  ال سليم ! 

 ياي،  قاك يقصح: آل ايف حمفي املكان غي ممكن،  هلل أم ال  آيؤ ل ا، الن
يف ىطة الص صح، وال يف ىطة االحمطالل، وال مصل   ثاليت؛ ف ينئق  ُيش ،ط هكر 

 مصل  ال سليم.
 يم.يعا ماها  مصل  ال سل "اهُ طَ رَ شَ  رٍ حْ أو بَ  بِبََرٍّ  دَ ِْ وإن عُ "وهلقا قاح: 

آ عة   َّ هكر بعض اثمثصرات وامل نصعات يف عقو السلم، هكر املونف 
 ال، و ة:أشي
ََ  مِ ََّ سْ مُ الْ  اُ يْ بََ  ح  صِ وال يَ " :قاح  املسألة اأو،: ال   قه "هضِ بْ قََ  فيه قب

ُسل،م فيه ق ين ق ضه، ال ملن  ص عليه وال ل يه، 
ن يص ر لي هذه ميوهلل بي  امل
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المسعل   ما ص رتها  ما ص رة بيا الُمسََّم فيه لغير من ه  عَّيه، أو لمن 
 ه  عَّيه 

لم ألف  اي من ال  ر، جالك واحو من أ  اب السرف،ر اش يد ما بعقو آ
 اي من ال  ر،  233قاح ل : أحما أ يت عن متر ما وجوت، وأحما آفرش أح ال 

 اي من ال  ر من  233ما تعرف أحو ي ي  ل  قلد له: أحما أبيع ، بع   
 األف  اي الد ل، أصز أم ال  ال أصز هل ،  قه فيها ربهلل ما ال ُيض ،ن وغي

 هل ، فيها اشكاح.
 المسعل  الثاني : أن يبيعه لمن ه  عَّيه، ما ص رتها 

رمضان،  1اش يد ما ألف  اي، اش م ما ألف  اي علل أن أآل ها ل  يف 
وملا اق ب مصآم رمضان كلرت الطل ات من ال  صر، الناو يريوون متر، وأحما ما 

 ا، ي  أن أوفر غي عنول ك ية ك ي ، يعا أكن أآل ه ألف  اي وما أآ ط
ألف،  11قلد: يا شيخ  ليين أحمد ل  ألف  اي، أحما أريو أش يها من  ب 

 ال أصز بيعه ملن  ص عليه وال ل يه.  ألف، أصز أم ال أصز  12
أحمد ا ن يا شيخ  ليين ال أصز أن ت يعه ملن  ص عليه،  قه الوصر ، ويف الوصر  

اش ي ه  ان  ني    ر؛ يعا ملالا أحمداللاحمية ل ي من  ص عليه، طيب ح ، لص ك
  الف لاير، وجئد أحما أش يه من  بسيار ، أصز  ال أصز هل . 13ب 

َال:   .[91:45]س
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ال أصز ح َّ تق ضه، لص ق ض عشر   الف متر ي يعها، يه ها، يأكلها ما  ج ا :
 ميف مشكلة، لص باعها بشرط اخلرول عن قضية العينة، ما  ام حوين أجين ال سلي

 فقو  رل عن اشكاح العينة.
َال  .[92:11]: س

 حمعم اها ق ضه ي ورف فيه ما يف اشكاح، اها ق ضه ي ورف فيه مبا شال. ج ا :
أمَّا الويصن غي السلم، الوين غي السلم، ف ا اهللكم فيه  أحما ه  د واش يد 
  من  يا شيخ، أحمد ت ي  متر ملالا ورحد اش يد، قلد ل :  قه ماحلة لاير أعطا
كرتصحمني متر،  ار ل عنوك ماها  كرتصحمني متر حالَّة ا ن، قلد ل : أعطا 
ال  ر، قلد: الوراحة أحما فكرت وجوت حمفسة ما أقور أعطي  ال  ر، لكن أريو 
أن أش ل من   قا ال  ر القل ل  يف همد، وأعطي  بوالا منه  قا جهاز 

، أصز أم ال    الب صب ملالا
ن ا ال أرل بينه ا ربا النسيئة، املسألة  قه مرت معنا، أيأصز بشرط أالَّ يكصن مم
 هكر ا  احب اليا  

ممكن العكي أيضاا ح  تكصن منط قة علل مسألة  احب اليا : أحما اش يد 
من عنوك كرتصن من ال  ر، واآ ل د كرتصن ال  ر علل أآاو أ ف  ل  ماحلة 

أو  ي  جهاز الب صب،لاير، جئ   بكر  قلد ل : ما عنول ا ن ماحلة لاير أعط
أعطي  جهاز جصاح، قلد ل: مصافق، أصز أم ال  هكر ا  احب اليا ، أين 

 هكر ا 
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و " ال  قه مسألة مجنسهما غير من معهما أو ومعه ب نسه رب ي يباع وال"
 قري ة  احم ها تقري اا  [94:13]عهص ، 

د تقصهلا ليسد  ة، أنَّ  قه ال "وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد تغير صفته"
، ليسد يف  ين قاحلم بالقمة،  قه يف العينة هكر ا،  اشتراه بغير  وإن"يف معنيَّ

 قه يف العينة، السلعة  الص معينة،  ص اش م السلعة املعينة، حنن  "جنسه
أريو أن يعاولا عن املاحلة، أحما يف همد ماحلة  [94:32]حم كلم ا ن  ين يف همد 
ل  أحما أش يها من ، أعطي  بوالا منها جهاز جصاح،  له، أحما أقصح له: املاحلة الد
  ين  قا بي  أم ال  بي .

ة لاير  قا با لد ماح مباح، ماحل  مبادل  ماٍل ول  في الذمى  بمالأليي ال ي   ص: 
ت ا لنا، أعطان املاحلة الد له، وأعطي ه ااصاح، احمط ق عليه حو ال ي ،  هلل أم ال  

 الوني  "  قه الع ار   ا ر ا أنَّ بيا الدين بالدين وال ي  زأين هكر ا املونف  "
 نا ىرَّم أم م ا   ىرَّم، لكنَّها ليسد علل اطالقها، املؤلف تكلم عن بي  الوين 

اعتاض عن ومن باع رب يًّا بنسيوٍ  و يف ثالث مصال  مرت معنا يف ك اب ال ي : "
ال بالعكس لم " "  آخره منه ما ال يُباع به نسيوً  أو اشتر  شيًوا نًْدا ... إل

 ".يُ ز

 "ومن باع رب يًّا بنسيوٍ  واعتاض عن  منه ما ال يُباع به نسيوً  لم َيُ زْ قصله: "
 ُعلهم منه أحمَّه اها اع اض عن ونه مبا يُ اي به حمسيئةا جاز.

َال:   .[99:29]س
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ال بالعكي ممكن ترجعها علل املسأل ني، وممكن  وها باملسألة اأ ي   ج ا :
 د  ة مسألة العينة.ال

أحكام بي  الوين يف مصال  مرت معنا، منها  ق ين  قا، هكر املونف 
اع به ومن باع رب يًّا بنسيوٍ  واعتاض عن  منه ما ال يُب قه املسألة الد قلنا ا: "

 قه  صر  من  صر بي  الوين، املؤلف باملنطصل، قاح: احمَّه ال  "نسيوً  لم َيُ زْ 
بني الل ن والعصض عنه، اها كان أرل بينه ا ربا النسيئة ال أصز اها كان أرل 

أصز، وُعلم منه أحمَّه لص كان ال أرل بينه ا ربا النسيئة ملين مسأل نا: جصاح مكان 
 ماحلة لاير أحمَّه أصز.

 ول  في مبادل  مالٍ وهكر بي  الوين أيضاا يف أوح ك اب ال ي ، ط عاا قصله: "
ال ي  ز و ي  الوين، وهكروا يف   ر الربا يف قصله: " قه  صر  من  صر ب "الذمى 

ََ  مِ ََّ سْ مُ الْ  اُ يْ بََ  ح  صِ وال يَ ""، و نا  قه املسألة يف قصله: بيا الدين بالدين  فيه قب
 قا بيٌ  للوين، ولكن السلم عنو م أشو من آاحلر الويصن، فالسلم ال  "هضِ بْ قََ 

 لربا.أصز عن املعاولة عليه مطلقاا ح  لص مل يفضه ا، ا
: اش يد من  ماحلة  اي من ال  ر،  َّ  يعا حمفي الوصر  الد قلنا ا  قه ملالا
عاول   عنها بااصاح ما يف مشكلة،  الص حالَّة يف اجمللي أعطي   ااصاح 

 :ُنى عندهم حدي ، وه  حدي ما يف مشكلة، لكن يف السلم ال أصز هل ؛ 
 .«ه ِإَل  َغْيرِهَمْن َأْسَََّم ِفِي َشْيٍ  َفاَل َيْصرِف»

ََ ف مِ ََّ سْ مُ الْ  اُ يْ بََ  ح  صِ وال يَ " قه املسألة اأو، الد  ة قصله:   ."هضِ بْ قََ  يه قب
 ر ا وال يوهلل    ه، ما  ص  "هتُ بَ وال هِ " املسألة اللاحمية من اثمثصرات، قاح:
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رمضان، جالك واحو من أ  اب السرف،ر، قاح ل : أحما  1ألف  اي ُتسلَّم يف 
تعرف أحو، قاح: أحما عنول ألف  اي متر، أآ ل ها من فالن يف أوح أح ال متر، 

رمضان، و     منها ماحلة  اي، ال يوهلل هل ، ما معىن ال يوهلل  ليي  قا 
عقو   ة   يهلل؛ كصحم  ملَّا اآ ل  ها بعو هل  أعطي ه ماحلة بطيب حمفي جياك 

ة، أمَّا ق ين  اهلل  ي، يف وقد بعو اآ الم  هلا ملَّا أعطي ه  قه  ة اهل ة الو ي
 هل  فليسد   ةا   ي ة.

 ما  صر  اهللصالة به  "به َ ال ُ حَ وال الْ "
رمضان تقصح ل: أعطا األف  اي، قلد ل : أحما عقوت عقو آلم   1جئ ا 

علل ألف  اي م  فالن، أحل   ل س ل ها منه حصالة، أحما أطالب زيو بألف 
وهلل اهللصالة  أ قه منه، ال ي اي، وأحمد تطال ا بألف  اي، فأحل   هبقا الوين ل

 به.
 ويف غي السلم يوهلل أم ال يوهلل  يف غي السلم يوهلل.

 ما  صر  وال عليه  "هِ يْ ََّ وال عَ "
اعكسها، جال واحو يطلب من  ألف  اي، اش م من  ألف  اي  بعقو بي   

رمضان، قاح ل : آل ا، قلد:  1حاحٍّ ال بعقو آلم، وكان هل  يف يصم 
م القل ل، اآ لم من عامر،  قه  صر  اهللصالة عليه؛ يعا أحل   علل  ين السل

 علل  ين السلم.
رمضان، أقصح ل : احممثر، ال تأ ق متر حقيقةا من  1يأش  "هضِ  َ عِ  ذُ خْ وال أَ "

عنول، لكن بوح األف  اي من ال  ر،  ق مخسة  الف  اي من الم، حم فق 
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 ه، و قا أيضاا يفعلل  قا، قلد: اتفقنا علل  قا، ال أصز أ ق العصض عن
فه َمْن َأْسَََّم ِفِي َشْيٍ  َفاَل َيْصرِ »: ُنى عندهم حدي ، وه  حدي السلم؛ 
 .«ِإَل  َغْيرِه

َُ والكَ  نُ هْ الرى  ح  صِ وال يَ " م، قلد ل: ملَّا جئد ت عاقو معة علل عقو السل "به في
ل  ر، ا أريو من  ر ناا تر نه عنول ح َّ أل ن ماها  أن تسل ا األف  اي من
 ار ن عنول شةل، ال يوهلل أ ق الر ن به، و قا  اصٌّ أيضاا بالسلم.

َُ والكَ "  تقصح ل:  تا بكفيين يض ن تسليم  قا الوين القل علي  يف "به في
 تارخيه،  قا ما ي علَّق بالسلم.

َال:   .[21:39]س
 ال ما أصز ال الكفالة وال الض ان. ج ا :

فة  اله االَّ أحمد، حمس  فرك وحم صب الي ، حمك آ  احم  اللَّهم و  وك، حمشهو أالَّ 
 هبقا القور.

 اُسوَّ  ■
َال:  .[21:33] س

ا مبعىن ا برال، اهل ة  نا ط عا –   ه ملن  ص عليه، توهلل، ملاها  أنَّ اهل ة  ال  ا :
ا ا برال من الوين   ٌة الزمة، "   ه ملن  ص عليه" حمص عليه - ة يف معىن ا برال
، ومعناه  ة ل ي من  ص عليه، أمَّا لص و  ه ملن  ص عليه فإحمَّه يوهلليف الوليين، يف اهل

  نا: ا برال، لص قاح: أبرأت  من األف  اي الد علي ،  الص برحلد.
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* * * 
َال: الشرال عن طريق الش كة، ويكصن  ف  الل ن عنو اآ الم امل ي ،  ين  ص  س

لل عن طريق الش كة، عمن بي  الوين بالوين أو ال  ما رأيكم  اها اش م شةل 
 أن يكصن تسليم الل ن عنو االآ الم، ما تقصلصن 

ا أو بيعاا، والفرل بينه ا: أنَّ  قا  ال  ا : حمقصح: ال خيلص؛ امَّا أن يكصن وعوا
عقو، و قا كالم، ال يام أ يب يعا، يقصح: أحما آصف أوفر ل  السلعة بالل ن 

 يف مشكلة، يا فالن أحما أطلبالفالن وأبيعها ل ، فإن كان من باب الصعو ما 
 من  تصفر ل كقا وكقا لكة أش يه من .

 م  يكصن عقو الشرال  عنو ال سليم واالآ الم،  قا ال اشكاح.
ة؛ الوصر  اللاحمية: أن يقصح: فيه تعاقو، و قا يُعر،ف بالقراحلن أو باللفظ، أو باالتفاقي

 ه عنو قاليه، وأن يطالاحمه اها رج  عن ال ي ، أو مل يوف  الل ن ف ن حقه أن ي
 القضال بالل ن، فإها كان علل آ يين العقو فله  صرتان:

أن تكصن  قه السلعة معينة؛  صر ل  آيارته، ول   صر  السيار ، قاح:  قه  -
آيارش معرولة لل ي ، مصا فا ا كقا وكقا و قه  صر ا، وأبيعها ل ، قاح: 

العقو أم  واآ لم الل ن،  نا يوهلل الص بعها، ومل ي م ال سليم، فهاله بالسيار  
 .ُنى هذا بيا عيٍن بدين، وال يشترط فيه قبض أيٍّ من الع ضينال  يوهلل؛ 

أمَّا اها كان بي  مص صف يف القمة بل ن، ف ينئق  ال يوهلل االَّ م  ق ض أحو 
العصلني، ط عاا  قا كله أيها ا  ص  علل آ يين ال قرير وال وريي ال علل آ يين 

 ناك عنو املعا رين بعضهم له كالٌم فيها من جهة وجص  وارل علل  ا ف ال، أنَّ 
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مصلصي االآ وناي عنو اهللنفية؛ أنَّ اهللنفية أييون تأجيين العصلني يف 
 االآ وناي، وما الفرل بني السلم واالآ وناي 

 السلم: ال تو له الوناعة.
: من باب يقصلصن أمَّا اها كان شةل حي ال ا، توني ، أو تو له الوناعة، فهقا

االآ وناي، وأييون فيه تأجيين العصلني، لكن حنن حمورو مق ب ا مام أمحو، 
 و قا فقط ل صليهلل الورو ال لإلف ال.

* * * 
َال:  ما  ام أنَّ ال  ر وحنصه ينض ط قوره بالصزن، فل اها ال يوهلل آل ه بالصزن  س

لل ما ور  ر فيها ع م عنو م أنَّ السلم ر وة، فُيشوَّ  فيها، ويق و،  ال  ا :
.  فيه ال  يص، القل ور  فيه ال  يص: أحم  تسلم يف املكيين كيالا

* * * 
َال:  ما الفرل بني القرض والوين   س

القرض  ين، والوين قرض أم ال  اهاا أيره ا أوآ   الوين، بينه ا  ال  ا :
  وصٌص وع صٌم مطل،ق، فكينر قرض   ين، وليي كينر  ين  قرض.

علل  يصن ليسد قرض: ه  د واش يد آيار  باأقساط، علي   أعطيكم ملاح
ل احل  السيار ، علي   يٌن له أم ال   قا الل ن  يٌن علي ، لكنَّه ليي قرلاا، 
آيأش معنا يف القرض: القرض حاحٌّ ال ي أجَّين، أمَّا الوين يف ون امل ي  ي أجَّين، 

 وال حيينر ق ين أجله.
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، ا كقل  قو يل د الوين ب ي بي ، لووال قو يل د بيوال؛ اها تيوَّل علل  وال 
ُ ل،ف  يٌن يف همَّ ه أم 

 ين عليه أم ال   ين عليه، اها أتلف شيئاا فض ان  قا امل
ال  عقو السلم ينش   يناا يف همَّة من ال احل  أم املش ل  ال احل  عليه  ين  قا 

: ألف  اي من ال  ر، فهقه كلها  يصن ليسد قرلاا ض حمصٌي ، والقر القور، ملالا
 من الويصن.

* * * 
َال: ملاها هكر العل ال يف  اية وقد العشال ثليت الليين، م  أنَّ العشال حمصَّ  س

 علل أحمه حموف الليين رواه مسلم، ماها يقصلصن عن  قا اهللوييت 
 ص ور ت أحا ييت م عو   يف  قا، وارج  ا، اا   بينها وكقا يف   ال  ا :

 ك ب شرو  اهللوييت.
* * * 

َا ، ما  صرته  ل:س  ال يوهلل السلم حاالًّ
احمَّه يف اليصم الفالن اج    الطرفان زيٌو وع رو، و ا بكامين اأ لية  ال  ا :

واتفقا علل عقو آلم  علل متر  قوره ماحلة  اي، أو افه كقا ُيسلَّم فصراا عنو تسليم 
 .هللالعقو، علل  قا جرم ال صقي ، وأُعطيد  قا العقو، ما تقصح فيه  غي   ي

    ه: اشطب كل ة آلم، واك ب: بي ، فقط، ملاها 
أحمَّه تناقض؛ آلم معنا ا تأجيين، و قا يقصح: حاح، امَّا تشطب كل ة آلم، أو 

 تشطب كل ة حاح.
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* * * 
َال:  .[26:32] س

 مض صطة، العم  باحمض اطه بالوفات، يقصح: ال  ا :

 .[26:51]أحمَّه ما  ام العرف ت ي فالمْص د: 

 تممممممممماب  فهمممممممممص الشمممممممممري يف مممممممممما وكمممممممممين
 

 جممممممممممممممممممممممممممممام  هلممممممممممممممممممممممممممما العصاحلمممممممممممممممممممممممممممو ا، 
 

  جتمممممممممممممو ت عممممممممممممما   اق ضممممممممممممم ه اف ممممممممممممم
 

 بمممممممممممممممموت اها بممممممممممممممممه اهللكممممممممممممممممم تعممممممممممممممممني 
 

 و مممممممممممص أيضممممممممممما بمممممممممممالعرف ورج مممممممممممصا
 

 أقممممممممممممممصم املرج مممممممممممممات آممممممممممممماحلر ممممممممممممممن 
 

 باجمل همممممممممممممممممممممو ال جممممممممممممممممممممميهلل وهلممممممممممممممممممممم 
 

 املقلممممممممممممممممو عممممممممممممممممن مبخمممممممممممممممم ص لمممممممممممممممميي 
 

 واحمممممممممممممو لكمممممممممممممين  ممممممممممممما ر فمممممممممممممالعرف
 

 للهاحمممممممممممممممممممو ج ممممممممممممممممممموه ي مممممممممممممممممممأت مل 
 

 النمممممممماو عنممممممممو ي لممممممممب ممممممممما والعممممممممرف
 

 بممممممممممممممممممممممممأو  ون العمممممممممممممممممممممممما   ومللممممممممممممممممممممممممه 
 

 مشمممممممممممممممممممممروي معممممممممممممممممممممما ومق ضممممممممممممممممممممما ا
 

 املشمممممممممممممممروي  الفمممممممممممممممه مممممممممممممممما غمممممممممممممممي يف 
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َال:   ملاها جصَّزحما بي  ما ال أل  اها كان مص صفاا يف القمَّة س
ال  ،ُنىه يتصر  في ذمتهحنن أ الا ال حمس يه بيعاا ملا ال أل ؛  ال  ا :

يف   ص أل  ال ورف، يتصر  في عيٍن حت  نْ ل: يمَّكها أو ال يمَّكها
 هم ه، أل  أن ينش  علل هم ه  يناا قوره ماحلة  اي من ال  ر.

* * * 
َال:   .[29:22]س

ال، حنن ما عللنا هلا بكصحمه بي  ما ال أل ، أحمد قووك: ملاها بي   ال  ا :
لها كصحمه من بي  ما ال أل ، ، ال ليي تعلي[29:29]املسلم فيه ق ين ق ض 

ه ليس في ُنى تعليلها لكصحمه بي  الشةل ق ين ق ضه، ومن ربهلل ما ال ُيض ،ن؛ 
  ص مض صٌن علل من  علل ال احل  املسلم.، ضمانه

 آ  احم  اللهم و  وك، حمشهو أالَّ اله االَّ أحمد، حمس  فرك وحم صب الي .
* * * * * 

 املشمممممممممممممروي  الفمممممممممممممه مممممممممممممما غمممممممممممممي يف
 

 منمممممممه بمممممممين بمممممممه عمممممممرف جمممممممرم في ممممممما 
 تممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب
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 الدرس السابا والثال  ن
 ن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  بسم اهلل الرمح

 وعلل  له و   ه أمجعني.

 أما بعو..

ا عل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبفقهنا يف الوين، وأن يُ أن يُ  فنسأح اهلل 
 عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه.

آل بن للشيخ/ مص  )زاد المستْنا في اختصار المْنا(يف شر  وكنا وما زلنا 
 .تعا، أمحو اهللهاول 

وكنا شرحنا يف أبصاب املعامالت يف  قا الك اب يف الفقه علل مق ب ا مام 
 ، وو لنا فيه ا، باب القرض.تعا، امل هين/ أمحو بن حن ين 

ال ان ش-، وحمقرؤه من اأبصاب امله ة جوًّا -أيها ا  ص  الكرام-وباب القرض 
 علق عليه.وحمُ  -اهلل
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني.

 ."با  الْرض": تعا، قاح املونف 

َْ  ََّ ُ ، ويُمْ فَ ي آدَ نِ ه إال بَ ضُ رْ قََ  حى ه صَ بيعُ  ، وما صح  ندو ه وه  مَ  ، هعينِ  رد   فُ زَ َّْ ه فال يََ ضِ بْ ب
َ يََ  انت مُ ب لُ قَ  فَ زِ لَ  ضُ رِ تَ ْْ مُ ه الْ دى جىََّه، ف ن رَ ، ول  أَ ه حااًل تِ مى ه في ذِ لُ بدَ  تُ بُ ثْ ب  ةً رَ سى كَ ه وإنَ 
في  َُ ثْ مِ الْ  د  رَ يَُ ، و ضِ رْ الَْ  وقتَ  يم ُ فَّه الِْ ، بها  َ ََّ المعامَ  السَّطانُ  اَ نَ فمَ  ا سً َُّ أو فَُ 
َُ الْ  زَ  ِ عْ ها، ف ن أُ في غيرِ   ُ يمَ ِْ والْ  اتِ يى َِّ ثْ مِ الْ   .نْ ذَ إِ  فالْيم ُ  ِمْث
َ  فُ رُ حْ و)يَ    ال فا ِ  بعدَ   ً يى دِ أو هَ  دَ ج  أَ  عطاهُ أو أَ ، طٍ رْ به بال شَ  أَ دَ ًعا، وإن بَ فْ نََ  رى جَ  طٍ رْ شَ  (َ 

ََ ضِ رِ ْْ مُ لِ  عَ رى بََ ، وإن تََ جازَ   يَ  ِ نْ إال أن يََ ، زْ  ُ م يَ ه به لعادتُ  رِ  ْ لم تَ   ٍ يْ فائِِه بشَ وَ  ه قب
ْته، وفيما مَ زِ لَ  رَ آخَ  دٍ ََّ بََ ه بها بََ بَ الَ  مانًا فطَ ه أَ ضَ رَ قَْ ه، وإن أَ نِ يْ ه من دَ ه أو احتسابَ كافعتَ مُ 
ن ه قِ َِّ مْ حَ لِ  َْ  .  َ َْ نَْ أَ  ضِ رْ َْ الْ  دِ ََّ ببََ  كنْ ه إن لم تَ يمتِ ه ُم

ي كلم عن عقو القرض، وما تعريف القرض   -أيها ا  ص  الكرام-ا ال اب  ق
  ص  ف  املاح... حمريو أن ايي بني القرض وبني عقص  أ رم ت شابه معه يف الوصر .

ن ي  لكه عنوحما  ف  املاح مل أحمد توف  املاح ا، غيك،  اف  املاح ا، غيه؛ -
 وير  بوله،  قه مسألة.

 به وير  عينه،  قه مسألة.  ف  املاح ملن ين ف  -
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  ف  املاح ملن حيفمثه وير  عينه،  قه اللالثة ما  ة  -

ق ض ؛ اهاا القرض مبهر  ق ض املالْرض قا  دفا المال لمن يتمَّكه ويرد بدله
قرض، ويل د علل املق ض ر  ال وح 

ُ
-له يو ين يف ملكه، وخيرل من مل  امل

 .-وآيأش معنا ما معىن ال وح

 ي  لكه، وال ، ين ف  به وال العاريى ،  قه ينتفا به ويرد عينهدفا المال لمن 
نفعة، كيف العارية ال ي  ل  العني، وال ي  ل  املس عي امليف ي  ل  منفع ه أيضاا، 

 -ان شال اهلل- ما ي  ل  املنفعة   نا أل  االحم فاي ال أل  املنفعة، وآيأش معنا
 ، ليي له أن يؤجر لل ي.يف العارية ور  هل  أحمه ليي له أن يعي

 .وديع  ه،  قدفا المال لمن يحفظه ويرد عينهاللاليت: 

ثيرملاها حمقصح  قا    -  يجيا م اهلل-، ا ن أكلر الناو ُن الْرض في زمانناَ 
قرلصن ل ي م، لكن ما يقرلصن الفقرال، يقرلصن اأغنيال، ملاها  أن ا حمسان مُ 

 هلل  ال ن  يعطة ال ن  ماالا يقصح: افالقل يق ب ا، ال ن  ويف هلل حساب يف
 ل حساب، ما العقو القل أرل بينه وبني ال ن   و يعة أم ليي و يعة 

 ين ال ن   ،دفا المال لمن يحفظه ويرد عينه عصحما حمرم تعريف الص يعة  قلنا: 
ير  ل  عني مال   يأ ق املاح وي لق عليه  يحمةا   اها جئد يف هلل ل  اخليحمة  

ه املاح، وتق ب تس ب من الوراف ماالا أو عه يف ال ن  غيك، ال، أحمد تعطي
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ُن العالق  بين عمال  البن ك وبين فهقا قرٌض؛ وهلقا أحكام القرض مه ة؛ 
، كين ما يؤ ق ا ن ويُقكر يف مساحلين باب القرض تنط ق البن ك هي عالق  قرض

 علل  قه املسألة.

بضه، كه بم رد ق  يتمَّم ُن  أنت إذا دفعت المال لَّبن  هوليسد و يعة؛ 
يعطي   اها جئد  فعد مخس احلة لاير ،وينتفا به ويتاجر فيه، ويرد ل  بدله

مخس احلة لاير،  ين يعطي  الصرقة حمفسها   ين يل يم ل  أ الا أن ير  اخل س احلة 
 .ورقة واحو   ال،  ص يل د يف هم ه مخس احلة لاير بوالا من تل  اخل س احلة

يف  قا ال اب ينط ق علل مساحلين اهللساب  -اهلل ان شال-فكين ما حمقكره ا ن 
 ااارل يف املوارف.

 يقصح:

   ال طمممماقممممات لمممموم املومممممممممممممممممارف
 

 ثممممممممالثممممممممٌة فممممممممأتممممممممقممممممممن املممممممممعممممممممارف 
   

 أما اهللساب، يقصح: 

 حسممممممممممماب بن   منه االآمممممممممممم لنارل
 

 ه بممممممماامممممممارلحممممممممومنممممممه مممممممما يممممممموعص  
 ف بممممممممممالمممممممممقممممممممممراضيمممممممممُ فمممممممممأوٌح كممممممممممُ  

 
 ويممص ممممممممممممممف المملمممممممان بممممممماالقمم اض 
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 ن عان: عندنا حسا  البن 

 ، ؛ توف  الفلصو لل ن  ح  يش لها ل  يف ال هار استثماريحساب  -1
  قه مضاربة.

 ، فهقا اقراض.الحسا  ال اري:  ص -و ص القل ي لب-واللان  -2

 حمأش ا ن ا، كالم املونف:  قا ال اب تض ن آد مساحلين:

 كم القرض.: حُ المسعل  اُول 

 : ما يوهلل قرله.المسعل  الثاني  

 الحظ! القرض ُأل . : مب ُأل  القرض الث المسعل  الث

 : أحكام ر  القرض.الرابا

 : املنفعة يف القرض.الخامس

 : املطال ة بالقرض يف بلو    ر.السادس

 : ما حكم القرض  قاح املونف: المسعل  اُول 

 ."وه  َمندو ه "
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القرض منووب يف حق املقرض أم يف حق املق ض  يف حق املقرض، وقو جالت 
 ا ييت الد توح علل فضين القرض.اأح

  : ما القل يوهلل قرله  ماها يقصح املؤلف المسعل  الثاني 

 .وما َصح  بيُعه َصحى قََْرُضه إال بَِني آَدفَ 

أعطاك قاعو ، كين ما  هلل بيعه  هلل قرله،  عصحما حمسألكم، النقو أصز بيعه  
واجه حي ال ز أصز بيعه فيوهلل قرله، ال  ر يوهلل  يوهلل، ما رأي  واحو يف ليلة 

د أو ششد، يريو أن يأ قه من غيه، قاح: أريو أن أآ عي من   قا ال ه ا، به 
ينه، وقو ع شلهلل، فهنا  قه اآ عار  ما فيه اشكاح،  ييت يليمه ر ، الع ال  أو امله 

 يأ قه من  علل آ يين القرض، يقصح ل : أقرلا اياه، اها اق له ماها يوي 

يسد مللية، شلهلل واملالبي لو ص قي  ه؛ أن امله  ي  لكه، ويل د يف هم ه بوله،
ه بر  ي ية، فيل د يف هم ه قي  ه، تأتيه بعو يصم، يصمني، عشر ، تطال وااا  ة قه 

 القرض، ير  ل  ألف لاير، مخس احلة لاير، حسب قي ة  قا الل او.

اهاا كين ما  هلل بيعه  هلل قرله، اال با   م؛ أل الع يو، فال يوهلل قرض با 
ُنه قد يفضي إل  أن يْترض اُم  ويستمتا بها، وهذا اها  قالصا:   م، مل
 .ممن ع
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 قاح املونف: ل  القرض : مب أُ المسعل  الثالث 

َْْبِضهْمََّ ويُ   .ُ  ب

ل  القرض بق ضه، القرض قو يقصح ل : أقرل   ماحلة لاير،  ين متلكها  قلد: أُ 
 ض ها ملك ها، لق ض، فإها قيٌن  ال، ااا مُتل  باق لُد، ملك ها  ث د يف هم    ، 

فإها قاح ل : أقرل   ماحلة ألف لاير، قلد: مصافق، فهين   لد يف ملك  ماحلة 
ألف   ين ل  أحم  تطال ا مب لغ ماحلة ألف عنول  ليي ل  هل ، لكن اها 

 ق ض ها ملك ها، و رجد من ملكة واحم قلد ا، ملك .

 أم ب وله  ، تر  القرض بعينهالقرض يف ال اب: ر ،  المسعل  الرابع    و ة ماها ترُ 

و طالب العني  أ اأ ين أحمه يل د يف هم ه ال وح، لكن ما رأي  لص أحمه أرا  ر ، 
 قا  ه،   جالشلهللالعني  يعا  قا الرجين يف ليلة زواجه أقرلناه مه  ض بر ، املقره 

و ل املشلهلل ت عة  يليمه أن ير ه  أكيو، ماها يقصح يف الوليين  الرجين يقصح: أعه 
 .هعينِ  رد   فُ زَ َّْ فال يََ كر ا، ماها قاح يف اليا   ما ه 

، ال يليمه ر  العني، ق للعني، ور ٌّ  عنوحما ر ٌّ  اهاا الر ،  اح: لل وح، ر  العني غي الزم 
  املشلهلل، يقصح: ال، ما ل  عنول مشلهلل، ل  عنول بوله و ص القي ة، قاح: رُ 

 تفضين  قه ألف لاير، ال يليمه ر  عينه،  قا واحو.
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ر  عني القرض من جهة ليوم  فعه ال يليمه ر  عينه، من جهة ليوم ق صله، يف  اهاا
ليمه  يليمه أم ال ي ،لص قاح: ر  ل القرض، وقاح: تفضين،  قا املشلهلل وأعطاه له

 يليما أق ين املشلهلل 

اها مل ي  ي يليمه ق صله، أم ا ن القل ث د يف هم ه القي ة  القي ة وليي عني... 
، لص كان ملليًّا ما فيه اشكاح، لص أقرله ملالا ماحلة لاير، أعطي ه ييمُنه هذا قِ 

ماحلة لاير قرض، جئد أ رل ما وجوت عنول شةل، قلد واهلل  عا أرج ، 
  علة، القرض،  ار عنوك ماحل ني، ماحلة الد أعطي   ايا ا جويو ، وقلد ل : رُ 

ما  ين أو ال يلي وماحلة عنوك من أوح قوأة، لص ر  ت ل عني مال، يليما أق 
 ُنه مائ  لاير، وال اجب عَّي  مائ  لاير، فه  ليس أقَيليما أن أق له، ملاها  
َه   .في أقَ اُح ال من المثَ، ه  مث

وله ال ش  ب عينه يليم الق صح يف امللليات، لص ر َّ  اهاا من جهة ليوم ق صله، لص ر َّ 
 املونف يف ر  ال وح: ال وح قاح أحمه يليمه ق صله، ما  ص ال وح  اهاا ر ر 

 فال يََََّْزُف رد  عيِنه.

ما يليم  تر  عينه، ولص أحما ه  د ل  وأعطي ا املاحلة القوأة يليما الق صح أم 
   بوالا عنه.ال  يليما؛ أحمه ر، 

 بَ يََْثُبُت بَدلُه في ِذمىِته حااًل، ول  َأجىََّه.
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 يًّا فالقي ة، ين، وان كان قيمبهر  القرض ث د يف هم   ال وح ان كان ملليًّا فاملل
أقرل    اي من ال  ر ث د يف هم   ماها   اي من ال  ر بنفي اأو اف 

 الد أقرل كها.

 ما أجين الر   م  يليم  أن تر  القرض  عنوحما ثالث  صر:

.الص رة اُول   : أن حم فق أحمه حاح،

 : أن حم فق أحمه مؤجين.والص رة الثاني 

 : أن ال حم فق.والص رة الثالث 

، وهلقا قاح:  ل  و ما اهللكم فيها كلها  حمقصح: كين  قه الوصر القرض فيها حاحٌّ
،  صر  هل : قلد، ل أقرلا ماحلة لاير أر  ا ل  بعو أآ صي، ، فالقرض حاح، أجَّه

قلد ل : تفضين،  قه ماحلة لاير ر  ا ل بعو أآ صي،  رجد أحما عشر  قاحلق رب  
صاب: ا ن توف  ل، يليم   اا آاعة، وتقكرت أن ى ال فرجعد الي  وقلد:

 حمعم، فالقرض حاح، ولص أجله.

له،   يهلل  قا الكالم أم  طأ  القرض أم الوين  أم املعىن الوَّين حاح، ولص أجَّ 
 واحو  بينه ا فرل  ما الفرل  
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ال، فر ين مقابين آلعة، والقرض بال منفعة )احسان( القرض من عقص  ا الوَّ 
 أحما آأهكر اأقصاح   حمأش ا، ال جيهلل. ين من عقص  املعاولات،والوَّ 

ه، ين  القرض  يٌن له أحكام  ومن القرض، يعا القرض  ،  ين أعم، يقصح: الوَّ 
لد: بي اا، ق  ناك  يصن أ رم غي القرض ملين ماها  ملين اأجر ، اها اآ أجرت، 

  ر واهلل اأجر  أربعني ألف يف السنة، واحم فعد هبا آنة، ومل توف  اأجر ، اأج
 .يف هم    ،ينٌ 

، وأآلم ال يد ين، قلد له: أآ أجر من   قاتأجيين  قا الوَّ  لص اتفق  ا علل
ل  اأجر  بعو آن ني، أحما أحم ف  من ا ن، وأجلي فيه آنة وأ رل، وبعو آن ني 

 أ ف  ل  اأجر ، فاتفق  ا علل أن  قا الوين مؤجين.

ين القل بالوَّ  قسط يطال  آيار  بال قسيط، وجالك ال احل  ق ين حلصح ال اش يد، 
علي ، يليم   ال يليم ،  قا  ،يٌن، لكنه ليي قرلاا، وآيأش معنا أيضاا من 

ين والقرض و ة الويصن غي القرض، آيأش معنا فرل يف الر ن الفرول بني الوَّ 
 .-ان شال اهلل-بعو قليين 

متر ملالا  سلم لين، ملا أ ف  ل  ماحلة ألف علل أن تين أم ال  السَّل،م  ، السَّلم  ، 
يف هم  ، حاح، أم مؤجين  مؤجين، وال  يف تاريخ واحو رمضان،  قا ال  ر  ،ينٌ 
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 ل  أجَّهو اال  لصح أجله، ماها يقصح ل  املؤلف   ،  ص علل أجله، ال حيين، حيين، 
 اشار ا ا، اخلالف، ملاها 

لشرط اا ن ألف لاير بألف لاير، ما  و ص أحما أعطيكم من جهة املعىن، هكروا أمراا
فيها  م  اثلة، لكن شرطها ال قابض يف جملي العقو اها كاحمد بيعاا، ما القل 

 أ رجها من الربا  كص ا قرض علل آ يين ا رفال.

قالصا: فلص جعلنا له أجالا الزماا  ار كأحمه معاولة، أحما أعطي   علل أن تعطيا 
ا: القرض حاحٌّ ص يف ال اريخ الفالن  ار كأ ا معاولة فشاهبد الربا، فلهقا قال

 ولص أجله.

من جهة املعىن: أحما لص جئد وأقرل   ملالا م لغ من املاح، اف ض أن جلسد 
أمج ... أو واحو زيو أ   أمصاله أجين أن ي يول، ومج  عنوه مخسني ألف لاير 
يريو ي يول، لكنه ي  يت عن امرأ    اهللة، ا، ا ن ما  يأت له، فهاله شخٌص 

أق ض من ، ماها عنوك  قاح: أريو أتيول، قاح: آأقرل ،  يقصح له: أريو أن
آنة كقا، و الح السنة أ يت، فإها ب  أحمد  -ان شال اهلل-ور  ل ايا م 

 اح هد اليها، أحمد  احب املاح، وأحمد اثسن، وأحمد امل كرم، أحمد ا ن  رت، 
ا اليها، ه  د اليه قلد له: آو ن، ال خيلص من حال ني:  ى اجا

 أن يكصن قا راا علل السوا ، فيليمه أن يسو ، ير  ل . :ُول الحال  ا
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ې ى ى )عسممممممممممممممر: : أال يكصن قا راا، اها مل يكن قا راا  قا مُ الحال  الثاني 

ما فيه اشمممممممممممكاح أحمه املعسمممممممممممر ال يلي،م  [082]البقرة: (ائ ائ ەئ ەئ وئ

يليمه الصفال، مبعىن ف، لكن ان كمان قما راا  [082]البقرة: (ائ ەئ ەئ وئ)
 ثابٌد يف هم ه ث صتاا حاالًّ غي مؤجين،  قا بالنس ة أجين الر . أن الوين

َتِرضُ قاح:  ْْ ف ن َردىه  - قه املسألة الد قلنا ا ق ين و ة ر  العني- ف ن َردىه اْلُم
َتِرُض َلزَِف قَب لُه ْْ  .اْلُم

و قا يف امللليات والقي يات، أم يف امللللات فقط  المثا ر أحمه يف امللليات، أما 
 يات اللابد يف القمة  ص القي ة، وليي امللين، أحمد ا ن ثابد يف هم   القي

شلهلل بوح األف، فهقا البو له من ترالة أحمه ألف لاير، اها أحما ق لد أن   ق مه 
 -ناآيأش مع-معاولة،   يهلل أم ال  معاولة عن حقة ان أق ين و  ق  لهلل 

 فهقا البو له من ال الة.

 لقرض ما  ص ما القل يُر   املر و  يف ا

ر  ا فعنوحما النقص ، أفر  ا املؤلف بكالم  خي ص هبا، و ة من امللليات غال اا لكن أ، 
 بكالم، وامللليات، والقي يات، حم وأ أوالا بالنقص ، ماها يقصح يف النقص :
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ِْيمُ  وقَت  انت ُمَكسىَرًة أو فََُُّ ًسا فَمَنَا السَّطاُن المعاَمَََّ  بها، فَّه ال وإنَ 
َْْرِض.  ال

ا، الفلصو، ما  ة الفلصو  اأ ين يف النقص  أ ا كاحمد من  ا ن اها أقرلد حمقوا
الق ب والفضة، باب زكا  النقوين، اأ ين أن النقص   ة الق ب والفضة، 
الق ب والفضة قي  ها عالية، لص واحو يريو يش ل مسصاك أو يش ل رغيف 

ا لة، حوييت عرو  ال   ي، اها كان الو ايب اش م شا ا بور م، أليي كقا يف 
ر  ر م، شفالشا  بور م، اها أحمد تريو تش ل رغيف   ي مباها آ ش يه  عُ 

تكسر له قطعة من الور م،   يهلل أم ال  فأوجووا بعو هل  حمقص اا لشرال  قه 
 اأشيال ال سيطة، يس يها بعض الفقهال: اثقرات، يعا اأشيال ر يوة الل ن.

ا حمقص  من غي النقوين، من أين تك سب حمقوي ها  فاهللكام أو وال  اأمصر ولعص 
من اع  ا  السلطان ال عامين هبا، السلطان يقصح: تعاملصا هبقه الع لة، تكصن من 
حناو، أو من جلص  في عامين هبا الناو، لكن ي عاملصن يف كين شةل  ال، غال اا 

صهلا عنو  رات( فهقه الفلصو من أين اك س د ققَّ ي عاملصن يف اأمصر الر يوة )ىُ 
الناو وحمقوي ها عنو م  من اع  ا  السلطان هلم، اها السلطان من  املعاملة هبا، 

 .قاح:  قه الفلصو مل ية

ال يصم ملا ج، أحما اق لد من  ملالا ماحلة  احمق أو ماحلة قطعة معون فلصو ملالا  
السوا  أآو  ل  السلطان قو من  املعاملة هبا، جئد ر   ا ل ، ما هلا قي ة، 
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 ،هين ا ن الع الت اها أُل يد الع لة متاماا، قالصا:  قه الع لة مل ية، جئد تعطيمل
 ورل ال قي ة له، ف ا الع ين  هأحمد ا ن  تعطي هماها تعطي

مكسر  اها كاحمد الوحماحمي ليسد  حماحمي كاملة،  ؛كسر ان كاحمد فلصآاا أو مُ و قاح: 
ا لكن ما ام الع ين جاريا مكسر  قا ثليت، و قا رب ، و قا كقا، فهقا عيٌب فيها، 

 بال عامين هبا ومق صلة عنو ال هار ومل أن  ال عامين هبا فإ ا تق ين.

نعد املعاملة هبا، ماها يفعين  ما القل يليمه  يليمه أن ير  القي ة، لكن اها مُ 
 :  القي ة عنوحما ثالث اح  االت يف ال اريخ املع م للقي ةطيب يليمه أن يرُ 

 القرض  م  قه الفلصو يصمحمقصُ 

 مها يصم ال ال الع لة أم حمقصُ 

 مها يصم الر  أم حمقصُ 

ال ، اهاا املع م وقد القرض ال وقد الر ، و فَّه الْيم  وقت الْرضقاح املؤلف: 
انت مُ : تعا، وقد ا ل ال، قاح   َّطانُ الس اَ نَ ا فمَ  سً َُّ أو فَُ  ةً رَ سى كَ وإنَ 

 .ضِ رْ الَْ  وقتَ  يم ُ فَّه الِْ ، بها  َ ََّ المعامَ 
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قا القل شرحناه ق ين قليين، قاح: واهلل وقد ما أقرل   كاحمد  قه الفلصو  
عشرين  احمق ملالا أو كقا، كاحمد تش ل عشرين رغيف   ي، اهاا تعطيه بقي  ها 

 هاك الصقد.

 امللليات، كيف تُر  

 :امللليات هلا حال ان

اي  : أن يطال،ب هبا م  وجص  ا، اق لد من  علل آ يين امللاح الحال  اُول 
من متر العهص ، أو كيلص من متر العهص ، جئد تطال ا به، ما يف يف السصل، ما 

  ص مصجص ، ما  ص م صفر، ما القل يليما 

، "اتِ يى َِّ ثْ مِ في الْ  َُ ثْ مِ الْ  د  رَ ويَُ "ان كان م صفراا يليما أن أر  امللين،  قا معىن قصله: 
 يف حالة الصجص   قه.

د ، القي ة م   وق ُ يمَ ِْ الْ ما  ص م صفر، قاح:  يف حالة ا عصاز ما  ص مصجص ،
 أم وقد ا عصاز   أم وقد الر   القرض

قالصا: له القي ة  نا وقد ا عصاز، ملا احمقطعد من السصل كم كاحمد قي  ها   قه 
 القي ة  ة الد تُر .
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أما القي يات: و ة غي امللليات، باملناآ ة ما لابط املللة يف املق ب  مسألة 
 :ة عنو ملابط امللل ،املللة  ة مسألة  الفية بني أ ين العلم  املق ب لابط

ٍَ أو م زوٍن ال صنع  فيه، غير الذهب والفض . َ مكي  ه َ 

ا، أما غي الق ب والفضة فهص املكيين واملصزون القل  الق ب والفضة مللية  احل ا
لة أم لمل خيرل عن حاله بالوناعة، مل تو له الوناعة، أعطي  ملاح: اهللويو م

   اهللويو مللة مصزون.ةقي 

 كرآة مونصي من اهللويو مللة أم قي ة  قي ة.

 الق ب: مللة.

 آصار مونصي من الق ب: مللة.

  امت مونصي من الق ب: مللة، و كقا.

 حمن قين ا، املسألة الد بعو ا: 

َُ الْ  زَ  ِ عْ ف ن أُ   .نْ ذَ إِ  فالْيم ُ  ِمْث

 أل في  القي ة اهاا يعا وقد ا عصاز.
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ا، مسألة مه ة جوًّا يف باب القرض، و ة من  تعا،   احم قين املؤلف 
أ م مساحلين باب القرض، أال و ة مسألة املنفعة يف القرض، ما حكم املنفعة يف 

 القرض 

واملرا   نا بالكالم عن املنفعة يف القرض منفعة حيوين عليها املقرض  أم منفعة 
ض،  ص ين يف القرض أحمه حمفٌ  لل ق  حيوين عليها املق ض  املقرض، واال فاأ 

 أ الا القرض م ناه علل حمف  املق ض.

 لكن ا شكاح القل آيأش كله يف احم فاي ا
ُ
ال قرض، أحما أقرل  وأحقق من ور مل
  قا القرض مناف ، ما اهللكم يف  قه املناف  

حمقصح:  قه املناف  هلا حاالن؛ اهللالة اأو،: أن تكصن املنفعة مشروطةا، أقرل  
 اقرأ القاعو ، يقصح: حلة ألف شرط تر  ل ماحلة وعشر ، ما اهللكم ما

َ  فُ رُ حْ و)يَ   .ًعافْ نََ  رى جَ  طٍ رْ شَ  (َ 

لقاا من غي مط مةٌ رَّ كين شرط جر حمفعاا ُىرَّم، اهاا املنفعة املشروطة يف القرض ىُ 
 تفويين.

ماحلة ألف أقرل  علل أن تر  ا ماحلة وعشر  أصز  ال، أقرل  ماحلة ألف علل 
ت يعا السيار  وتع ين ل  وم فيها، أصز  ال، أقرل  ماحلة ألف علل أحم   أن
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ن ا ماحلة ألف، لكن عنوكم مل ق يف ال يد يف الع ار  تس هلل ل ما تر  ل اال
 أحم ف  به ا، أن تر   قا القرض، أصز  ال أصز.

 اهاا املنفعة يف القرض ال جتصز.

، بشرط أحم  تر  ا ل ماحلة ألفلكن  عصن أحم ه ا، قضية، أقرل  ماحلة ألف 
وأحمد تر  ا، تأتيا ا، ال يد، ليي أحما أ ين أطار  ورالك وأ يت عن ، املق ض 
قاح: أحمد يف   ر املوينة ال اكسة يكلفا مخسني لاير ح   ش وأر  ل  القرض، 

 .ضأحمد ت   لها يا أيها املقره 

، قرض أحمد تر ه لقاح: ال، أحمد يا أيها املق ض أحمد تر  ل، أحما آل    ال
ال كاليف الد يف ر  القرض علي  أحمد، ما اهللكم  أصز، ما فيه مشكلة،  قا 
ر ٌّ للقرض فقط، مل ييه  ل  شيئاا، أحمد و ل  شةل غي القرض  مل يول  

ص آهلة، بوالا من أن تق ب تطار ه   شةل، غي أحم  اآ صفيد قرل  بطريقة  
 جال ل .

وح الورو، و ة اهللسابات ال نكية، لص قالصا ل :  عصحما حمأش ا، ما قلناه يف أ
اف هلل عنوحما حساب واها كان حساب  أكلر من عشر  مليصن حمعطي  آيار  كين 

 . قرضض أم لل ق ض  للآنة، ما رأيكم  ال أصز، جر حمفعاا، املنفعة  نا لل قره 
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ا ن م،ن املق ض وم،ن املقرض، زيو من الناو ه ب ا، ال ن  وول  عنو ال ن  
، وال ن   ص املق ض، قاح: حمعطي    ص املقرهض عشر  مليصن، من املقرض  زيو

 كين آنة آيار  جماحماا، ما شال اهلل من ك ار ع الل ال ن  فيعطيه  قا، أصز 

، وال ن  (ب)وال ن   (أ) يارات: ال ن   أحما مشروطة يف العقو، قاح واهلل عنول
أل  حسايب عنوكم قومصا ل ماها عنوكم من عروض  تريوون  ( )وال ن   (ل)

  ومات، قالصا: حمعطي  آيار ، حمعطي  كقا، ال أصز.

 ما رأيكم لص أحمه قاح: حمعطي  تقاكر آفر آنصية، أصز  ال أصز.

قاح: أحما ولعد عنوكم عشر  مليصن،  ش   ق فلصو من ال ن ،  ش   ق 
آاع ني يف  ل تعطيا رقم أقعو (33:32:21)شيكات، ما أه ب أمس  

أ  ين فصراا علل قسم  اص،  (33:32:22)حم مثار، وقد ما  ش ما أ  ين يف اال
 أصز أم ال 

   ين زا ك شةل علل أحمه أعطاك مال   أل منفعة  قه منفعة، ال أصز، ملاها 
صم ولص أجله، أحما أريوك تسل ا الي منفعة أن أ قت فلصآة فقط، القرض حاح، 
  ق فلصآة وأ رل،  ين  ة   ال ن أ ين أحم مثر آاعة أو آاع ني، أريو أ  ين

منفعة غي أن اآ صفيد  ال، منفعة أن اآ صفيد قرلة فقط، أحما مقرل  وأحمد 
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جتعلا أحم مثر آاع ني، ال، أريو أحما أش ط علي  أن أقرل ، ووقد ما أطلب 
 تسل ا اياه فصراا ما تؤ رن آاعة أو آاع ني، فيه مشكلة  ما فيه مشكلة.

وتعطيا بطاقة  راف، أش ط شرط تعطيا بطاقة  لص قاح: أعطي   قا القرض
  راف.

قرض جر حمفعاا  ال، ما جر حمفعاا، ملاها  أن بطاقة الوراف  قه تفيوك يف شةل 
غي احم  تأ ق قرل   ال، فقط  ة أ ا  الآ يفال قرل ، ملين القل مشل 
بال اكسة وأو ين ل  مال ، قاح:  قه ال طاقة وقد ما تريو فلصآ  اه ب ا، 

 راف واآ ب.الو

 اهاا حمفرل بني املناف  الد ت علق باآ يفال القرض ليي فيها مشكلة؛ أ ا ليسد
 منفعة زاحلو  عن وفال القرض.

ص  قاح ، اأ ين فيها ما  ر قه املنفعة املشروطة، املنفعة غي املشروطة هلا  ص 
 املونف:

 .طٍ رْ به بال شَ  أَ دَ وإن بَ 

، ل ق أو يس هلل ل  تس خوم آيارتهجاز؛ يعا ما شرطد عليه احمه يعطي  امل
فل ا أقرل ه قاح ل : يا فالن، ترم ال يد بي   وقد ما ك ال، السيار  اها 
اح ه ها بني يوي ، تفضين  ق السيار ، ليسد  وية، احم ف  بالسيار  اه ب ا، 
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، ف ا اهللكم  قاح ل : أصز بوون  مشصار فأعطاه بعض املناف  من غي شرط 
 شرط.

 م من االحم فاي بالقرض و ة: قاح:عنوحما  صر أ ر 

 .ج دَ أَ  عطاهُ أو أَ 

  قه تنورل كد الصفال بييا   ، وفال القرض بييا  ، له  صرتان:

أن تكصن الييا   يف الوفة، أو يف ااص  ، اق لد من  كيلص  :الص رة اُول 
 متر أو اق لد من  ألف لاير، أعطي ا ايا ا رياالت قوأة، ملا جئد وفي   ايا ا
رياالت جويو ، أو اق لد من  كيلص من ال  ر وكان قوأاا فصفي   أجص  منه، 
جويو أو أجص  منه من غي شرط، ما اهللكم  احسان، ويكصن  قا ال بأو به، 
جاحلي، بين احمه من ا حسان، اها بوون شرط، كين الكالم بوون شرط، أما اها 

ين  ، أصز  ال أصز، كاش ط ال أصز، لص قاح: أعطي   قا ال  ر لكن تر  أجص 
 قرض  جر حمفعاا فهص ربا.

الصفال بييا    يف العو ، املؤلف قاح لص أعطاه أكلر أم أجص   أو أعطاه  الثاني :
 أجص  جاز، ومل ي كلم عن أعطاه أكلر، ما بنيَّ حك ها، ف ا حك ها 

 يف املق ب ثالثة أقصاح:
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 يت قاال: "وان كان زيا  ا حي (امل   )و (امل وي): املن ، و ص  ا ر الْ ل اُول
 ."ُنه رباي يف القضال بأن يقرله  ر اا فيعطيه أكلر منه مل أُ 

ق ،  احب ا قناي أطل(ا قناي): ااصاز، و ص ما مشل عليه يف الْ ل الثاني
 .(ايا قن)حمفسه، لكن يف ك ابه  (اليا )فقاح: أو أعطاه أكلر، و ص  احب 

يف شر   هصش، قومهكلي، واليه أيين ال ُ : جصاز اليسي  ون الالْ ل الثال 
، ومحين عليه اطالل  احب ا قناي،  احب ا قناي أطلق جصاز اأكلر (املن هل)

 ."حُي ين علل أحمه يريو الييا   اليسي "فقاح: 

و قه ثالثة أقصاح يف املق ب ليي فيها قصٌح أكن أن يقاح أحمه  ص املو هلل بشكين  
ز مطلقاا و ص  ا ر ا قناي، وكقل  أكن أن يفهم  ا ر، لكن اما أن يقاح بااصا

ح ا ا  ياا منه أكن أن يقا ُنه قال: "أو قضاه خيًرا منه"من ع ار  املن هل؛ 
يف الوفة أو يف العو ، أو القصح اللان: و ص جصاز اليسي و ص القل أيين اليه 

 .تعا، ال هصش 

احمه  وال املق ض لل قرض،ا  :فيه  صر  أ رم ثاللة يف منفعة القرض، و ة
يعطي   وية من غي شرط، اها كاحمد بشرط ما حك ها  ال جتصز، ليي فيه 

 اشكاح.
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ماها تع ين معها  ط عاا القرض ك ا تعل صن حاح،  شرطلكن  قه  وية من غي 
ولص أجله،   يهلل أم ال  أحياحماا يقرض الشخص، و قا حا ين أعرف بعض 

م لغ من املاح، تقرله مخسة  الف لاير، اأحصاح من  قا، شخص تقرله ملالا 
 اية الشهر أآو  ا، يأتي  ق ين  اية الشهر خب ي أيام  -ان شال اهلل-يقصح: 

  وية ماحلة لاير، ماحل ني لاير، ما ال رض منها  أحمه -ما شال اهلل-ييورك وحيضر ل  
.  ما تطال ه به، علل أآاو متهله قليالا

  يف اهلل، حي  -جياه اهلل  ي ما شال اهلل-ممكن هلل، وهلقا فوين املؤلف، ممكن 
في وين  قا، ق ين مصعو الصفال يأش حيضر ل  آاعة  وية، واهلل ان تقكرت  

 هاك اليصم وحنن يف السصل أحضرحما ل  كقا، ف ا اهللكم  حمقصح: هلا حال ان:

أن تكصن اهلوية بعو الصفال، بعو ما وفاك الوين أعطاك حق ،  الحال  اُول :
ما  -جياه اهلل  ي-عالقة القرض بينك ا، أتل وأحضر ل   وية احمقطعد 
 اهللكم 

 .جازَ  ال فا ِ  بعدَ   ً يى دِ أو هَ 

بعو الصفال أصز، ما فيه مشكلة، احمقطعد عالقة القرض، مل يعو  ص مق ض 
 قرض، احم هد عالقة القرض.وأحمد مُ 
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  آاعة، ل : أن يكصن هل  ق ين الصفال، ق ين أن يصيف يأتي  حيضرالحال  الثاني 
 حيضر ل  كقا، ما اهللكم فيها 

ََ ضِ رِ ْْ مُ لِ  عَ رى بََ وإن تََ   فائِِه...وَ  ه قب

 ق ين وفاحله  قه  ة، اهللالة اللاحمية ق ين وفاحله، هلا حال ني:

: أن تكصن العا   جاريةا بينك ا باهلوايا، أ الا من ق ين  ص اها ه ب اهللالة اأو،
 اب ، ب اهللن لة، يعرف أحم  تملعرض الك اب أحضر ل  الك ب ملالا يف املق 

  م هبقا، منق زمن و ص علل  قه العا  ، فل ا أقرل ه جرم علل عا ته،  قه 
  صر .

: يكصن ال، ما يهول ل ، وال أ وم ل  يف حياته، لكن ملا جال الوصر  اللاحمية
القرض،  ار ما شال اهلل شةل حيضر ل  ك اب، شةل حيضر ل  طيب،   ن 

 اها مل جتر العا  .عص ، كقا، ف ا اهللكم 

ََ ضِ رِ ْْ مُ لِ  عَ رى بََ وإن تََ   .زْ  ُ ه لم يَ ه بعادتُ  رِ  ْ لم تَ   ٍ يْ فائِِه بشَ وَ  ه قب

 قه اهللالة اأو،، مل جتره عا ته به، ال أصز،  قا  ص اأ ين أحمه ال أصز، واآ لىن 
 املؤلف  صرتني، ما  ا 

 .هكافعتَ مُ  يَ  ِ نْ إال أن يََ 
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مكافأته، أحمد مقرله مخي  الف، أحضر ل    قا االآ لنال اأوح، أن ينصل
  ن عص ، آألد عنه فإها قي ة  قا الو ن ماحلة لاير، تأ ق ا، ويف حمي   أحم  
تق ب وتش ل له  وية بنفي قي  ها، أحضر ل    ن عص ، ه  د أحضرت 

 يب بنفي القي ة،  قا ال بأو به، اهللالة اللاحمية:له طه 

 .هنِ يْ ه من دَ أو احتسابَ 

ص  مباحلة لاير آهلد باقة له أربعة  الف وتسع احلة، فخو د ما أعطاك   ن ع
 يقابلها من الوين، ففة  قه اهللالة ال بأو أن تق ين اهلوية يف  اتني اهللال ني.

 علل كين حاح  اتان حال ان أصز أن تق ين فيها  وية املق ض.

حمفي الكالم القل ينط ق علل القرض ينط ق علل اهلوايا اها كاحمد من ال ن ، 
 قا قرض و قا قرض، لكن بعضهم قاح:  ناك  وايا جرت عا   ال ن ، ال ن  
ما جترل عا ته احمه يهوي ، اال يف حالة قاح ل : بعض اأشيال ملالا تقاومي،  ة 
أ الا يُقوو هبا الوعاية لل ن ، فهص يصزعها علل ع الل وعلل غي الع الل، وجال 

ها اك وأعطل غيك، ليي آ  أرآين ل  تقصمي عليه شعار ال ن ،  ص  نا أعط
 واهلل أعلم. أكن القرض،  قه أكن أن يقاح: ملين ما جرت العا   به،

 يأش ا ن املؤلف ا، مسألة، اقرأ ا وحمرم ما معىن  قه املسألة.

 .ْتهمَ زِ لَ  رَ آخَ  دٍ ََّ بََ ه بها بََ بَ الَ  مانًا فطَ ه أَ ضَ رَ قَْ وإن أَ 
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ض ألف لاير،   ر ليم ه؛ أعطي   قر   قه وال ة، ان أقرله أواحماا فطال ه هبا ب لو  
تقابلنا مر  يف الرياض أو يف بلو    ر فقلد ل : أعطيا األف لاير، يليم  أن 

َون  في حمَّهاتسو  ا؛   ، ك ين أحمد مع  فلصو توف  ل.ُن اُ مان ال م

  لوصر االوصر  اللاحمية يف املطال ة، اهاا عنوحما املطال ة يف غي بلو القرض هلا  صرتان؛ 
 : ما ال مؤوحمة يف محله كاأوان، فهقا يليمه ر ه.اأو،

و : ما يكصن يف محله مؤوحمة، أحمد ح  تصفر ل  قا وتنقله ل من بلالوصر  اللاحمية
  ا، بلو ك ال ا، تكلفة، ف ا اهللكم فيه

ن ه قِ َِّ مْ حَ وفيما لِ  َْ  .هيمتِ ه ُم

 مؤحمة أو مؤوحمة أصز  قا و قا

 . َ َْ نَْ أَ  ضِ رْ َْ الْ  دِ ََّ ببََ  كنْ إن لم تَ 

ن ه قِ َِّ مْ حَ وفيما لِ  َْ ، من يشر  لنا  قه  َ َْ نَْ أَ  ضِ رْ َْ الْ  دِ ََّ ببََ  كنْ إن لم تَ  هيمتِ ه ُم
 املسألة 

، "ان مل تكن ب لو القرض أحمقص"، قاح: -أيها ا  ص -باملناآ ة  قه املسألة 
 :بلوصاقاح ابن قاآم يف اهللاشية: "بين ا ،قاح ال هصش يف الروض: " صابه: أكلر"
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ر  بعضهم ف ،أحمقص"، قاح الشيخ ابن علي ني: "بين الوصاب م  ال هصش: أكلر"
 علل بعض، ويقصح: 

 ةلممممممممَّ ر  اأجممممممممالل عمممممممملممممممممل اأجممممممممه 
 

 ممممممممن اهلممممممموا  والشممممممممممممممممممممميمممممممصخ  ح،  
 ه مممممممه ممممممم  قمممممم ممممممصح غممممممي واحمممممممو  حممممممم،  

 
 عممممممممملمممممممممل جمممممممممصازه أو طممممممممملممممممممم مممممممممه 

   

  قا واحو من مشايخ شنقيط يقصح،  ص قاح:

 علل ممممممالمممم   ابن القممممماآممممممممممممممم ر ،  
 

 بن ابن عا ممم  علل ابن عا ممموا 
 وابن ابن ممممالممم   علل ابن ممممالممم  

 
 م المممنمممقممممممما  كمممممممين هلممممممم وآمممممممممممممممملمممَّ  

 كمممممممقا الممر ممصن عمملممل رآمممممممممممممممص مممممممه 
 

 قمممممممو أكلر الر  علل شمممممممممممممميص مممممممه 
 وقاح بعض اهللنابلة:  

ط اخلممممالح يف كممممالممممممممه  قمممممممو غمممملممممَّ
 

 ممممقممممممماح حمممنممم مممممممين  عممملمممل امممممممماممممممممه 
 عممممممملمممممممل  ممممممماللمممممممنممممممما غمممممممالممممممممه ر َّ  

 
 وحمممممممصقممممممش المممممم ممممممالم أل كممممممالممممممممه 

 يعلل علل اأ مممممممممممممم ابكقا أبص  
 

 قمممممممممصلمممممممممه أبمممممممممص اخلمممممممممطممممممممماب  َّ ور،  
   تمممممقمممممة المممممممويمممممن هو تمممممعمممممقمممممممب 

 
 وهو تممممعممممقمممممممب  لمممممممه ابممممن رجمممممممب 

 عممممممممملمممممممممل املممممممممصفمممممممممق املمممممممممر اول ر َّ  
 

 كمممممممقا المم ممهممصش عمملممل اهللممهممممممماول 
 كمممممممقا ابمن قممممممماحلمممممممو  عململ الم هصش 

 
م الممممممملممممممم مممممممصت  لمممممممَّ  ور  مممممممم ُمسممممممممممممممممممممم،

 وهاك عمممممممنمممممممول أن حمممممممق اهللمممممممق 
 

 مممممقممممممموم عمممملممممل حممممقممممصل اخلمممملممممق 
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بعضهم علل بعض  قا أمٌر يلرل العلم، لكنه أوالا بقلصب ... ال فر  أ ين العلم 
عضهم بعضاا، وأين م بعمثُ أقصح قلصب  افية، بين قلصب مم لئة باهللب وال عمثيم، يُ 

بعضهم بعضاا، الشافعة ر  علل ى و بن اهللسن الشي ان، و ص أله، ويعمث ه، 
 ُد عن ى و بن ك "ويعرف له قوره وعلص كع ه يف الفقه، ويقر بفضله، يقصح: 

ا عليه، املصلصي كقيق عل ة ور ، فأوح شةل القلب م ، ور َّ "اهللسن وهقرل بعي
، لكن حق اهللق  ،ال (33:49:13)أقصح فقط  ايف  مم ل  ح ًّا وتعمثي اا واجالالا

 مقوم علل حقصل اخللق.

اأمر اللان: ر  بعلم، ر و  عل ية تييو العلم، وتلرل الفن، ليسد ر و   كقا 
 عن جهين أو احم وار للنفي أو حنص هل .

 احممثر ال هصش  نا ر  علل اهللهاول، قلنا: 

 ق املمممممممممر اولر  عممممممممملممممممممل املممممممممصفمممممممممَّ 
 

 كمممممممقا المم ممهممصش عمملممل اهللممهممممممماول 
 ر  علل اهللهاول. 

 ما  صر  املسألة أوالا    الوصاب م  م،ن 

منه مخس احلة  اي، ح  يوي يف محلها مؤوحمة، اق لد منه مخس احلة  اق لد، 
ي يف املوينة، بلو ال  صر، ه  د يف الرياض أطال   هبا، قلد: أعطيا  ا 
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مخس احلة  اي متر وأحما يف الرياض، القرض حوين يف املوينة، يصم قابل   يف 
، آو  ا ن، مخس احلة  اي من ال  ر، يليم   الرياض قلد: أعطيا القرض حاح،

 تسو   أم فيه تفويين 

ر، اف ض متر يف الرياض، حمنمثر يف قي ة ال  حمنمثر ا، القي ة، يقصح ل : فيه آصل 
اي يف  أ قت ما مخس احلة  اي من متر العهص  عهص  املوينة، عهص  املوينة تُ 

، فطال    مخس احلة  اي من متر  تُ اي، الرياض  أغلل أم أر ص  غالية قليالا
عهص  وحنن يف الرياض،  ين يليم  أن تر  مخس احلة  اي عهص    قا اأ ين، 

 ه ير  امللين يف امللليات.اأ ين أحم

 يين أم فيه تفو ،و نا يف  قه الوصر  يليم  ر  امللين أم ال  مطلقاا ال يليم

 حمنمثر ا، القي ة، فإن كاحمد القي ة يف املوينة أحمقص من الرياض فال يليم  ر ، 
ال  ر، قاح ل : مصجص  متر العهص  يف الرياض، بكم الكيلص  ملالا مباحلة لاير، متر 

، لص جئد وطال     نا يف املوينة العهص   نا  يف املوينة بكم الكيلص  آ ني ملالا
تنيح السصل، أقول اأحصاح تنيح السصل وتش ل ل مخس احلة  اي وتسل ا 

 ايا ا، ي كلف علي  مخس احلة  اي م لغ وقوره ملالا آ ة  الف لاير.
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كم     لص ب وفعها يف الرياض، قلد ل : تنيح السصل وكضرل ل ايا ا، تكلف
عشر   الف لاير، ما القل يليم  حينئق    ين يليم  ال  ر  ال، ما يليم  ال  ر  

 يليم  عشر   الف أم آ ة  الف  قي  ه ب لو القرض آ ة  الف لاير.

: أن يكصن بالعكي، أقرل   متر آكرية  نا يف املوينة، وطال    الحال  الثاني 
 ، بلو السكرل، فطال    يفيف القويم، ما شال اهلل ممكن يكصن أر ص  ناك

، يليم    القويم، يف املوينة الكيلص خب سني، ويف القويم الكيلص بأربعني، طال  ُ 
ر، أحضر ل متو  -اهلل أياك  ي-عكي السابق، يليم  امللين، احميح السصل 

 فيليم  أن تصفيا  قا ال  ر؛ أحمه علي  لرر  ما علي  لرر.

 نا مخسني و نا مخسني، ليي  ناك فرل،  أن يكصن م ساول، :الحال  الثالث 
يليم  أم ال  حم قل علل اأ ين و ص ليوم امللين، علل الشر   قا ماها يكصن 

 أحمقص أم أكلر 

قاح بعضهم: ال  قا وال هاك، ال يوهلل أن يقاح: ان مل تكن ب لو القرض أكلر، 
وال ان مل تكن ب لو القرض أحمقص، الوصاب أن يقاح: ان كاحمد ب لو القرض 

 حمقص، ملاها أ

ُنه ل  قَّت: إن لم تكن ببَّد الْرض أَثر خرجت ص رتان  وهي ص رة 
 .المساوي، واُنْ 
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يف  صر  املساول ان مل تكن ب لو القرض أحمقص، طال    يف الرياض ب  ر  فنقصح
العهص ، وكاحمد يف املوينة أكلر، ان مل تكن أكلر فعلي  القي ة، يؤ ق منها أ ا 

 القي ة أم ال  علي  القي ة؛ أ ا ليسد أكلر، مساوية. ان كاحمد مساوية علي 

ا ن لص شرحنا ا... ط عاا الع ار  من الع ارات املشكلة، ح  ك ب فيها بعض 
املعا رين، أكلر من ثالثة أو أربعة ك  صا فقط يف كرير  قه املسألة،  ين  ة 

 أحمقص أم أكلر 

نة كم  ينة، قي  ها يف املويا ن  ص اق ض ما مخس احلة  اي من ال  ر يف املو
متر عهص  آ ة  الف لاير، يف الرياض ألف لاير،  نا قي  ها يف بلو القرض أحمقص، 

  قه اهللالة الد يليم  القي ة فقط.

اهللال ان )املساول واأكلر( لص عكسنا املسألة، أقرله يف الرياض، وجال يف املوينة 
يليمه أم  الرياض بعشر   الف،طال ه هبا  ارت يف املوينة بس ة  الف و ة يف 

 ال  يليمه الر  بامللين، لص  ارت م ساوية كقل  يليمه الر  بامللين.

 ال ملله.ه يمتِ قِ  ون ُ َُ ه مَ َِّ مْ حَ وفيما لِ  ص يقصح: 

في ا هلل له مؤوحمة يليمه قي  ه، ال يليمه ملله، ان قلنا: يليم  القي ة ان مل تكن 
ع ار   احب )الروض(: "ان مل تكن  أحمقص، ال،  عصحما علل القي ة ب لو القرض
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، معنا ا ان كاحمد مساوية  ة ليسد أكلر اهاا يليم  القي ة، "أكلر ب لو القرض
 .والصاق  أ ا ان كاحمد مساوية يليم  امللين ال يليم  القي ة

فع ار  ان مل تكن ب لو القرض أكلر فيها أيضاا اشكاح، وع ار  ان مل تكن ب لو 
ان مل تكن ": أ ا آ ق قلم، ع ار  اهللهاول القرض أحمقص  قه المثا ر 

يره   "أكلر"، المثا ر أ ا آ ق قلم، ولكن لص عولنا ا وقلنا: "ب لو القرض أحمقص
ح  علل ع ار  أكلر ير  عليها ا شكاح القل هكرحماه يف املساول، وهلقا قاح 

 ."ان كاحمد ب لو القرض أحمقص"بعضهم: اأحسن أن يقاح: 

 سألة اأ ي  يف باب القرض.علل كين حاح،  قه امل

 

 با  الرهن

َِّ  ح  صِ يَ   نٍ يْ َده ال قبَّه بدَ عْ وبََ  َِّ حَ ، ما الْ بِ اتَ كَ مُ ها، حت  الْ عُ يَْ بََ    زُ يَ  عينٍ  فيَ 
َِّ  فُ زَ َّْ ، ويََ  ابتٍ   بياِ مَ الْ  نُ هْ رَ    زُ يَ ، و شاعِ مَ الْ  نُ هْ رَ  ح  صِ فْر، ويَ  الراهنِ  في ح
َِ كِ مَ الْ  غيرِ  ه، إال نُ هْ رَ  ح  صِ ال يَ  هبيعُ    زُ ه، وما ال يَ ه وغيرِ نِ مَ عَّ   َ  والم زونِ  ي

 َُ ََ ضَ خْ الثمرَة والزرَع ا  نُ الرهْ  فُ َّزَ ، وال يَ اِ طْ َْ الْ  طِ رْ شَ  هما بدونِ صالحِ  وِّ دُ بُ  َر قب
ه، زومُ لُ  ه زالَ يارِ باخت ه إل  الراهنِ جَ رَ خْ ، ف ن أَ طه رْ ه شَ ، واستدامتُ ضِ بْ َْ إال بالْ 
ُفذُ ومُ زُ لُ  إليه عادَ  هَ دى ف ن رَ  ، رِ اآلخَ  نِ ذْ إِ  بغيرِ  منهما فيه ُ  واحدٍ ر  صَ تَ  ه، وال يََنَْ
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 نِ هْ الرى  ما ُ ه، ونَ كانَ ا مَ نً هْ ه رَ يمتُ قِ  ذُ خَ َْ ، وتَُ مِ  ْ ما اُِْ  ح  صِ ف نه يَ  الراهنِ  َُ تْ إال عِ 
ه، نِ زَ خْ مَ  جرةُ ه وأُ نُ فَ ََ و  ه عَّ  الراهنِ تُ نََ َْ به، ومُ  َه حَ َّْ عَّيه مُ  ناي ِ  ِ الْ  ْروُ ه وأَ سبُ وََ 

 رُ ُْ سْ َّيه، وال يَ ع منه فال شي َ  دٍّ عَ تََ  إن تَََِّ  بغيرِ  نِ هِ تَ رْ مُ الْ  في يدِ  وه  أمان ه 
َِ بهَ      فَ نَْ ، وال يََ نِ يْ الدى  مياِ ب  نه هْ رَ  يهِ ه فباقِ ه، وإن تَََِّ  بعضُ نِ يْ من دَ  ه شي ه ال

 ا نينِ  عندَ  نَ هَ وإن رَ ه، نِ يْ دَ  فيه دونَ  الزيادةُ   زُ  ُ ، وتَ نِ يْ الدى  بعضِ  ه مَا بْا ِ بعضُ 
ه، صيبِ في نَ   ى فَ هما انَْ   ِمن أحدِ فَ  ْ تََ ا فاسْ شيوً  اهُ نَ هَ هما أو رَ   أحدَ فى ا ف َ شيوً 

في  لِ دْ أو العَ  نِ هِ تَ رْ لَّمُ  نَ ذِ أَ  الراهنُ  َانَ   ه ف نْ فائِ من وَ  اَ نَ تََ وامْ  نُ يْ الدى  َى وإذا حَ 
َِ رَ بََ جْ وإال أَ ، نَ يْ   الدى فى ه ووَ ه باعَ بيعِ  ف ن لم ، الرهنِ  أو بياِ  هفائِ عَّ  وَ  مُ ه الحا
مُ باعَ  َْ عَ فْ يََ   ه.نَ يَْ   دَ فى ووَ  ه الحَا

ٍن بعيٍن يمكن يت  ْ  دَ الر ن ما  ص أيها ا  ص  الكرام  الر ن يعرفه الفقهال بأحمه 
 .استيفاؤها منه أو من  منه

 عصحما حمأش مبلاح القرض، اق لد من عنول مخسة  الف  اي من ال  ر، قلد 
واهلل أحما أ اف احم  تق ب للرياض أو تق ب ما أ رل أين  ار ن عنول ل : 

ص ين بعني، و ة السيار ،  ييت أكن اآ يفال الوين منها، لآيارت ، تصثقة الوَّ 
ن من يأحم  ه  د وما جئد يف وقد السوا  تُ اي  قه السيار  ويس صىف الوَّ 

لص  ، أو من ونها، أوقي  ها، منها أو من ونها، منها ملين لص أبقيد عنوك متر
ر ند عنوك حمقص ، يوهلل ر ن النقص ، قلد ل :  قه عشر   الف لاير يف المثرف، 
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س صىف  اي وير ن عنوك، اها أحما ما آو ت الوين القل علة، تس صيف منها، أو تُ 
 من ونها.

 بوأ املؤلف ب يان لابط املر صن، ما القل يوهلل ر نه 

َِّ  ح  صِ يَ قاح:   .هاعُ يَْ بََ    زُ يَ  عينٍ  فيَ 

 قاعو : كين عني  أصز بيعها يوهلل ر نها.

 .بِ اتَ كَ مُ حت  الْ 

، ه بأقساط ىو  م،ن  ص املكاتب  املكاتب  ص القل اش م حمفسه من آيوه 
شهر  آأ ف  ل  يف كين ،يق ب الع و لسيوه يقصح له: أحما أريو أكرر من الرل

رًّا،  قا صن حألف لاير ملو  ثالث آنصات علل أحمه اها وفيد   ي  اأقساط أك
  ص املكات،ب.

املكات،ب يوهلل بيعه أم ال يوهلل  يوهلل بيعه، ومش يه يقصم مقام املكاتهب، فلص 
بعد املكات،ب  قا وباقة عليه أقساط يش يه هاك املش ل ويك ين معه اأقساط، 

رج  نًّا، يكصن ع و  الص، يماها يس فيو  املكات،ب لص عهي عن اأقساط عا  قه 
 ه يوهلل بيعه يوهلل ر نه.ع و، ما  ام أحم

 ما وقد الر ن  الر ن له وق ان ال ثاليت: و ا 
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 .َِّ حَ ، ما الْ بِ اتَ كَ مُ حت  الْ 

 اللان:و  قا الصقد اأوح، 

 َده.عْ وبََ 

د علي  ين القل ث أصز أن يكصن الر ن م  اهللق؛ أل يف حمفي عقو ث صت الوَّ 
تقصح: ق لد  لف لاير،ين يكصن علي  الر ن، ملاله: بع   السيار  مباحلة أيف الوَّ 

 السيار  هبقه املاحلة ألف، ور ند عنوك ال يد،  نا  ار الر ن م  اهللق.

؛ قاح: أحما آأه ب و ش ل  بر ن، فق ب وأتل له بر ن  بعو ث صت أو بعده
 ين، و ص قي ة  قه السيار ، ما فيه مشكلة، يف حمفي اجمللياهللق، بعو ث صت الوَّ 

 أو بعوه.

 .بَّهال قَ 

 ن ق له، كيف ق له  جئد لصاحو من أ  اب  قلد: يا فالن  ق وال يوهلل الر 
 قه السيار  ر ٌن عنوك، ملاها ر ن  بأل مناآ ة  ليي  ناك  ين بيننا، قاح: 
ليي  ناك  ين لكن  عها ر ن عنوك ما يضر، اها يصم من اأيام اآ وحمد من  

 فاهلل و هلل تكصن السيار  مصجص  ، يوهلل هل   ال يوهلل هل .
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ساحلين ملين ين اها ُوجو آ  ه يف بعض املزوا تقومي الر ن علل ث صت الوَّ لكنهم جصَّ 
، (نايكشاف الق)ة، فإها اآ عرت من عنول ك اب، جئد تأ ق من عنول العاريَّ 

شر  )عارية اال أن تر ن عنول  (كشاف القناي)قلد ل : أحما ما أعطي  
 ، فاآ عرت ور ند،  ين ث د علي   نا  ،ين أم ال  (املن هل

يل د  ين، لكن يقصلصن  نا: العارية آ ٌب قو يصجو به  ،ين، و ص أن العارية مل 
 مض صحمة، فإها تلفد ث د علي   ،يٌن و ص ل ا ا، فيوهلل أن تر ن م  االآ عار .

 و ص الوين، أحمد تض  الر ن مقابين  ين، ما شرطه  قاح:: املر صن عليه

 . ابتٍ  نٍ يْ بدَ 

 لر ن يكصن علل  ين  ال يكصن علل عني .، فايندَ بِ  نا قيوان؛ القيو اأوح: 

أعطي   و يعة، الص يعة ليسد مض صحمة، لكن قلد: ما ام العني  قا، مال  قا، 
وعني املاح عنوك والبو أن تر   قا العني فأعطه ر ن، حمقصح: ال، الر ن يكصن 

 علل  ،ين  ال علل عني.

املس ق ين،  من  يف ، خيرل ما مل يل د، ملين لص قاح: اها اآ وحمدُ " ابت": وقصله
 لكن اآ لنينا مسألة الوين القل يؤوح ا، الل صت بعو وجص  آ  ه، ملين العارية.
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عقو الر ن  ين  ص من العقص  الالزمة  أو من العقص  اااحلي    ين  ص عقو الزم 
 أم عقو جاحلي 

 -عيوههكرحما  قا لكن حم-الر ن الزٌم علل الرا ن، جاحلٌي يف حق املر ن، والعقص  
 ة أحمصاي:ثالث

 عقٌو جاحلٌي وعقٌو الزٌم، وعقٌو جاحلٌي من طرف والزٌم من طرف.

ال  الزفوال، ي  ز ُيٍّ من الطرفين فسخه ال ائزومعىن الليوم وااصاز  نا، 
وين، اآ وان من عنوك يُفسي إال بالتراضي

،
، الر ن الزم يف حق الرا ن و ص امل

 أحما صمني، يقصح: واهللوول  آيار ، ول  بيد ر ن،  ين من حقه يأش بعو ي
 .تراجعد أعطا بيد، أعطا آيارش  ليي له هل  اال أن ترلل

أما املر ن القل أ ق الر ن،  ص  احب اهللق، بعو يصمني ثالثة قاح: واهلل أحما 
آألد عن  قالصا: احم  تسو ، واحم  تصيف، تفضين ما  -ان شال اهلل-واثق في  

ُنه ال يَّزف في حْه، وإنما هل ؛ أريو من  ر ن، فف  الر ن، له هل   له 
 .يَّزف في حَ الراهن فْر

 املسألة الد بعو ا: ما حكم ر ن املشاي 
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ما  صر  املشاي  املل  أيها ا  ص  الكرام اما مل  مش ك، أو مل   الص 
لشخص،   املش ك قو تكصن الشراكة فيها ُمفر،ز ا، حنن مش كني يف  قه اأرض، 

ان، ي  ال، وأحما ل النوف اانصيب،  نا  رحما ملين االكن أحمد ل  النوف الش
 ركال باملعىن اخلاص.ما عوحما شُ 

اها كاحمد اأرض ملالا أحما أمل  حموف وأحمد متل  حموف علل وجه الشيصي، 
فهين يوهلل ل أن أر ن حود  قاح: أبيع  آيار  بشرط أن تر نا حوةا يف 

 ماها يقصح اأرض، ر نُد عنوه اهللوة يوهلل ر ن املشاي أم ال  

 .شاعِ مَ الْ  نُ هْ رَ  ح  صِ ويَ 

 يوهلل ر ن املشاي، ما فيه بأو.

 املسألة الد بعو ا: ر ن امل ي ، ما  صر  ر ن امل ي  

قاح اش يد من   قه السيار  ور ن ها عنوك، اش ي ها من ال احل  ور ن ها عنوه، 
 .ل غي ونهليوهلل أم ال  له  صرتان: أن تر ن امل ي  علل ونه، وأن تر ن امل ي  ع

كيف تر ن امل ي  علل ونه  قلد له أش ل من  السيار  مباحلة ألف أآو  ا 
 الح آنة، قاح: أعطا ر ن، قاح: السيار  ر ن، حمفي السيار  الد اش ي ها، 

 اش ي ها ومتلك ها أم ال  فر ن ها عنوه يوهلل  ر ند امل ي  علل ونه يوهلل.
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عها :  قه السيار  الد اش ي ها من   منه آيار ، قلد أو علل غيه، اش يد، 
عنوك ر ن، مقابين تقكر الوين القل علة، املاحلة ألف، أحما ما آو  ا لآلن، ق ين، 
ليسد ون السيار ،  ،يٌن   ر، فر ند السيار  علل  ،ين  غي ونها، يوهلل  أيضاا 

 يوهلل.

ق ض اال لو نا الر ن ق ين ق ض امل ي  يوهلل أم ال  أم البو تق ض أوح  أصز ق ين ا
: ما آ ق معنا أحمه ال أصز ال ورف فيه ق ين ق ضه، يف أل فوين  يف الفوين املالة

فويٌن: م،ن اش م مكيالا وحنصه  هلل وليم بالعقو، ومل يوهلل تورفه فيه ح  "قاح 
 ."يق ضه

ومة، فهقه روي وامل ي  بالوفة والرؤية امل ققو ص يف املكيين، واملصزون، واملعوو ، وامل
 ف فيها ق ين الق ض.ال يوهلل ال ور 

كرتصن  قا ال أش ل من فهنا لص اش يد من عنوك ماحلة  اي من ال  ر، قلد: 
، قلدعلل أحمه ملالا ماحلة  اي، ف ع ،  : أبقه ه ل علل أحمه ماحلة  اي،  قا بي  بكيين 

عنوك ر ن ق ين أن أق ضه، وق ضه بكيله، قلد: ال تكهله  عه عنوك ر ن علل 
يه  ض، يوهلل  ملاها ال يوهلل  أحمه ال أصز ال ورف فونه، أو علل غيه ق ين الق

 ق ين ق ضه.
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لكن اش يد من   قه السيار ، وأبقي ها عنوك ر ن ق ين ق ضها، يوهلل أم ال  
يوهلل؛ أحمه قلنا  قا ليي مب ي   بالكيين، وال بالصزن، وال بالعو، وال بالقري، فيوهلل 

 ال ورف فيه ق ين ق ضه، ومن  صر ال ورف الر ن، وهلقا قاح:

َِ كِ مَ الْ  غيرِ  بياِ مَ الْ  نُ هْ رَ    زُ ويَ   .هه وغيرِ نِ مَ عَّ   َ  والم زونِ  ي

غي املكيين واملصزون زيووا عليها: واملقروي، واملعوو ، وامل ي  بوفة، القل آ ق يف  
َه: ومن اشتر  مكياًل ونح ه صح ولزف تصرفه "ك اب ال ي  يف قصله:  فص

 ."بالعْد، ولم يصح تصرفه فيه قبَ قبضه

  أصز بيعه،  ين أصز ر نه ما ال

بيعه  ََ ما صح"ُنه قال: املؤلف هكر  قه املسألة باملفهصم يف أوح ال اب؛ 
، ا ن يور  هبقا املفهصم، فيقصح ل  ماها  عنوحما ما ال أصز ب يعه "صح رهنه

  ين أصز ر نه  عنوحما أ ين وعنوحما اآ لنال.

 .هنُ هْ رَ  ح  صِ ه ال يَ بيعُ    زُ وما ال يَ اأ ين: 

ملاها ما ال أصز بيعه ال أصز ر نه  ملاها  ما العالقة بني ال ي  والر ن  ملاها ربطنا 
 ما يوهلل ر نه مبا أصز بيعه 
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ان صُف الوين ي اي الر ن وُيس صىف الوين منه، فإها كأن فاحلو  الر ن أحمه اها مل يُ 
لد: قتر ن شةل ال أصز بيعه، اآ وحمد من عنوه ماحلة ألف، قاح: أعطا ر ن، 

 ق ولول عنوك أبقيه ر ن، أصز  ال، أحمه ولوك حر ال أصز بيعه، فال يوهلل 
ر نه، ماها يس فيو  ص  فاحلو  الر ن أحمه اها مل تسو  ي اي، و قا ال أكن بيعه، 

 اال مسألة )اآ لنال( ال أصز فيها ال ي ، وأصز فيها الر ن، ما  ة  قاح:

 َُ ََ ضَ خْ إال الثمرَة والزرَع ا  .اِ طْ َْ الْ  طِ رْ شَ  هما بدونِ صالحِ  وِّ دُ بُ  َر قب

ب، ق ين بوو الوال ، أصز أن تُر ن وال أصز أن ت اي، كيف  الل ر  واليري اهلل، 
 الحه مثله ا، الوال ، اها تلف ما القل  وو، ملاها أجيحما  نا  أن  قا ق ين بُ 

ثق وُ حيوين ب لفه  غاية ما حيوين ال يسقط الوين، وااا تسقط  قه الصثيقة الد 
أكن أن  -اهلل و هلل رب العاملني-الر ن، واها  لهلل واش و اهللب  ةهبا الوين و 

 س صىف الوين من ونه، ملاها  اي ويُ يُ 

حنن قلنا الر ن الزم أم ليي بالزم  الزم يف حق الرا ن،  ين  ص الزم مبهر  العقو  
عو بأل اها قلد: ر ند عنوك آيارش الفالحمية،   قلد آصال يف اجمللي أو 

 اجمللي: رجعد، لن أر نها، من حقة أم ال  فرل املؤلف فقاح:

 .ضِ بْ َْ إال بالْ  نُ الرهْ  فُ َّزَ وال يَ 
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اهاا الر ن الزم يف حق الرا ن،   يهلل، لكن شرط ليومه  ص الق ض، ق ين الق ض 
لد ر ن   ن، وااا يليم بالق ض، فإها قغي الزم ال يف حق الرا ن وال يف حق املر ه 

 ليم، أق ض   السيار  عنو ا قو ليم الر ن.آيارش ال ي

الق ض اها أق ض     أ ق ا مر  ثاحمية، قلد:  الص أ قت السيار  ق ض ها 
احم هيد   يا أعطا ايا ا  عا أه ب أآ فيو منها يف مشاويرل وأو ين أوال ل 
بوالا من أن ت قل عنوك ما تس فيو منها، فأ ق ا رجعد ل،  ين الليوم باقة أم 

 الليوم  ماها يقصح املؤلف  احمقط 

 .واستدامُته َشْرطه 

 اهاا اآ وامة الق ض شرٌط لووام الليوم، فإها... ماها يقصح املؤلف 

 ...ف ن َأْخَرَجه إل  الراهنِ 

أعطاه السيار ، قاح:  ق ا ل ، تأ ق ا مع  تص ين أوال ك وكقا، لكن  ة 
ر ن واح الق ض ييوح الزاح الق ض،  ين ييوح الر ن  ما ااصاب  مبهر  ز  ،مر صحمة

 أم ييوح ليوم الر ن  ييوح ليوم الر ن؛ هلقا قاح:

 .هزومُ لُ  زالَ 

ر،ج،ه ا، الرا نه له  صرتان، أعطان السيار ، له  صرتان؛  فإن أ، ن
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ين هبا أوال ك، لكن  ة مر صحمة،  ص قاح:  ق السيار  و ُ  :الص رة اُول 
 أ رجها با  ياره أم ال  با  ياره.

أحما معة حمسخة ثاحمية من مف ا  السيار  و ص ما يورل، يصم أن  اني :الص رة الث
ر نا ا عنوه ه ب الرا ن وأ ق السيار  بوون علم املر ن، ما وجو السيار ، أين 
السيار   قاح: أ ق ا، قاح: أعو ا، قاح: ال، زاح الليوم،  نا  احب اليا  يقصح: 

 ن حقة أحما أقط  الر ن، ماها حمقصح الليوم ما عا  الزم، ا ن م واستدامُته َشْرطه 

 ف ن َأْخَرَجه إل  الراهنِ حمقصح: ال،  قا أ رجه ب ي ا  ياره، واملؤلف قاح: 
 .باختيارِه زاَل ُلزوُمه

، وله أن يطال ه هبا قضالا.  فإن أ رجه ب ي ا  ياره فالليوم بال 

 ف ن َردىَه إليه عاَد ُلُزوُمه

أو ين أوال ك وأرجعها، و ين   اا، قاح:  ق حي ال عقو جويو أم ال حي ال  ر َّ 
أوال ه وجال وأرجعها، ومل يقين ر ن   يف املر  اللاحمية، ماها تقصلصن  الر ن بال، 
الر ن ما احمقط  ح  حن ال ا، اأاب وق صح، ااا القل احمقط  الليوم، وملا رجعد 

 اليه رج  الليوم.

 ن:ما حكم ال ورف يف الر ن  ال ورف يف الر ن له  صرتا
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ن ، ملاها قلنا بإهن ا  ر  ملاها ما قلنا بإهأن يكصن ال ورف يف الر ن بإهن ا  ر
الر ن، من  بايال ورف: هقه الوصر   فيالرا ن أو بإهن املر ن  م،ن امل ورف 

القل باعه  ال ورف يف الر ن بإهن ا  ر، م،ن القل باعه  ممكن الرا ن، وممكن 
  احم هل، أليي الرا ن  ص املال ، و قا  احب اهللقاملر ن، ما  ام أهن له الرا ن 

 فأهن الرا ن، قاح له: ما فيه مشكلة، ب  السيار ، باعها، يوهلل أم ال  يوهلل.

العكي كقل ، املر ن قاح للرا ن: ما عنول مشكلة، ب  السيار ، اهللق له و ص 
ه ما في  قا قو تنازح عنه، والسيار  مل  ل، ف ع ها، يوهلل أم ال  يوهلل، اهاا

 اشكاح.

 ، عنوحما فيه أ يٌن واآ لنال، اأ ين: : أن يكصن ب ي اهن ا  رالوصر  اأ رم

ُفُذ َتَصر ُ  واحٍد منهما فيه بغيِر ِإْذِن اآلَخرِ   .وال يََنَْ

قصلصن  ن، ماها تاهاا اأ ين عوم حمفاه ال ورف، لص أن الرا ن باي بوون اهن املر ه 
 لقصاعو يف حممثم ا -رمحه اهلل-السعول  يوهلل أم ال  ال يوهلل، مر صحمة، وماها يقصح

ين  وكمممممممين مشمممممممممممممم صح  فال ُيشمممممممممممممم مممممممَّ
 

 ينمممممملمممممممالمممممممه املمممممر مممممصن واملسمممممممممممممممممم مممممممَّ  
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ُنها  ؛ قا مر صن، ال يوهلل أن تعقو عليه عقو بي ، لص باي الرا ن ال يوهلل
  ر ال ،  قا ب ي اهن اُنها ليست مًَّكا له ؛، لص باي املر ن ال يوهللمره ن 

 ينفق تورف  قا وال هاك.

 آ لنال ماها اال

َُ الراهنِ    .إال ِعْت

 . قا مس لىن،  قا االآ لنال له حكم تكليفة وحكم ولعة

اهللكم الصلعة من جهة الو ة يوهلل أم ال  ماها فعين الرا ن  ما  صر  املسألة  
ا عنو زيو، وجال بعو شهر قاح: أع ق ه، الع ق   -رامأيها ا  ص  الك-ر ن ع وا

ين يأ  أم الع ق، فينفق الع ق، يع ق الع و، لكن  ف ا، يسرل، والشريعة ت شصَّ 
 ال  اهاا اهللكم الصلعة أحمه يوهلل  قا الع ق، أما اهللكم ال كليفة:

  قا اهللكم الصلعة. ف نه َيِصح  

ْ مِ : ال كليفةاهللكم   .ما اُِْ

 اهاا يأ  هبقا ال ورف أحمه أ ين  ق غيه.

ر ، ماها يليم الرا ن   ص ألع ق الع و وه ب الر ن، عا  حر ا ن، احم هل الر ن
 بشخص  وأ ين  قه يليمه ماها 
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َخُذ ِقيمُته رَْهًنا َمكانَه َْ  .وتَُ

ن أن يأ ق من  قا الرا ن قي ة  قا الع و، ف كصن بقور حمقصح: من حق املر ه 
  قه، قي  ه ملالا مليصن، حمقصح: يليمه أن يوف  مليصن فيهعلها ر ناا.

 ن ت عاا، ما  ة  ناك أمصر تُل ق بالر ن، توي ر 

  .وَنماُ  الرىْهنِ 

 ر ن حماقةا فصلوت،  قا اال منفوين، حمقصح: الصلو  قا ر ن معها.

 الن ال امل وين ملين ماها   ييلة و ند، الس ن  قا ال ش  أحمه ر ٌن، كقل 

 .وََسُبه

ا فاك سب، فالكسب  قا ر ٌن معه.  ك ا آ ق علل آ يين امللاح لص ر ن ع وا

َه به. وَأْرُو اْلِ ناي ِ   عَّيه ُمََّْح

لص ُجا عليه، ا ن لص ملالا  قا ع و مر صن، فهال واحو وفقأ عينه، عليه حموف 
     ية الع و قي  ه، فهقه القي ة الد ُتوف  تكصن ر ناا مةالوية، أم حموف القي 

  قا الع و، مل قة به؛ وهلقا قاح: مل ٌق به.
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ا مات كفن، فظ، قو حي ال اهتكاليف الر ن، الر ن قو حي ال  يين، قو حي ال ح
 علل م،ن  قاح:

َفُنه وُأجرُة َمْخَزنِه. نََُته عَّ  الراهِن وََ َْ  وُم

، وكقل  كفن الر ن، مات اح هنا ُنه ه  المال مؤحمة الر ن علل الرا ن؛ 
 حمكفنه، علل م،ن  علل الرا ن ) صر  الع و(.

ته علل م،ن  جر ، أجر أجر  ويحمه؛ حي ال ا،  يين،  قا املخين اآ أجرحماه، عليه أ
 علل الرا ن.

 يو املر ن علل الر ن،  ين  ة يو أماحمة  أو يو ل ان  ماها يقصح املونف 

  .وه  أمان ه في يِد اْلُمْرَتِهنِ 

 أماحمة، ال يض ن اال بال عول وال فريط.

 غيِر تَََعدٍّ منه فال شيَ  عَّيه.ب إن تََِّ َ 

رط وال تفريط ال شةل عليه، واها ف وال ة  قه، ما  ام أماحمة، اها تلف ب ي تعوُ 
ن  ييض نه،  قه آ أش ا ن، وأثر تلف الر ن، اها تلف الر ن، ما أثره علل الوَّ 

 وما أثره علل عقو الر ن 
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َِه شي ه من َدْيِنه.أثره علل الوين قاح:  ُُْر بَهال  وال َيْس

 يسقط  ال ين أمالر ن تلف، ع ٌو ومات، حماقةٌ ماتد، ملا مات  قا  ين يسقط الوَّ 
َِه شي ه من َدْيِنهين، ال يسقط الوَّ  ُُْر بَهال ين، ما أثره ل الوَّ ،  قا أثره علوال َيْس

 علل عقو الر ن  ماها يقصح املونف 

ْيِن.  وإن تَََِّ  بعُضه فباِقيِه رَْهنه ب ميِا الدى

اها تلف كله ما عا   ناك ر ن، ط عاا تلف كله ب ي  -أيها ا  ص  الكرام-ال لف 
إن ال اقة بعضه ف تالف الرا ن، ف ا عنوحما ر ن، احم هل، تلف الر ن، فإن تلفا

 .ر ٌن علل مجي  الوَّين

ما معىن ر ن علل مجي  الوين  اح از من ماها  ما حمقصح اها تلف حموفه فالنوف 
 ال اقة ر ٌن لنوف الوين، ال،  ص ال اقة ر ن ا ي  الوين، ما ور  هل  

 ، وأعطي   ر ن علل آ يين امللاح  اعني من ال  ر، لص أحما أ قت ألف لاير من
تلف أحو ا، بقة ا  ر، وجئد آو ت  مخس احلة لاير، قلد:  يا ف  الر ن، 

 ما تفكه، ملاها  أن باقيه ر ٌن   ي  الوين، فال ينف  اال بسوا  ،تفكه أم ال  ال
 األف كلها.

 ين، قاح: احم قين ا، وفال بعض الوَّ 
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َف   بعضُ  ْيِن.وال يََنَْ  ه مَا بْاِ  بعِض الدى

 قا القل هكرحماه ق ين قليين، لص  فعد ل  مخس احلة لاير، الوين ألف، ما تقصح 
ل: ف  حموفه، عنوك  اعني من ال  ر، أعطي   مخس احلة أعطا النوف يا 

 أ ة، ال، ما ينف  اال ب  ام الوين.

 وَتُ  ُز الزيادُة فيه دوَن َديِْنه.

ني يا   يف الوَّين، الييا   يف الر ن جتصز، ر ند عنوك  اععنوحما زيا   يف الر ن وز 
متر، قلد ل :  ق ثاليت، أصز أم ال  أصز، عنوك  اعني متر، وأحما   ق من  
ألف، قلد أقرلا ماحلة زيا  ، قلد ل: ل  ل ر ن، قلد: اجعلها ت   الر ن 

 اأوح، قاح ل : ال، ما أصز.

 ما ور   قا 

 لر ن، املاحلة الياحلو   قه ما يقابلها ر ن.لص آو ت  األف ينف  ا

 بعض الر ن هلا  صر جاحلي  يقصح:   ر ف، 

  .وإن رََهَن عنَد ا نيِن شيًوا فَ فى  أحَدهما

ني، ، اها عقوت م  اثنني فهقا كعقوين منفول"العقو م  اثنني كعقوين"يقصلصن: 
الن: أقرلا فا يوور   قا، يقصح: اها ر ن عنو اثنني شيئاا، ه  د الثنني قلد 
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مخس احلة، قاح: تفضين، يا فالن أقرلا مخس احلة، قاح: تفضين، قلد: أحم م 
االثنني  قوا  قه السيار  ر ن عنوك ا، أو بالش آيار   عصحما حمقصح شةل والهلل 
 ملين  اعني من ال  ر ر ن عنوك ا، وفيد اأوح مخس احلة، احمف  أم ال  قاح: 

 انََْف ى في َنصيِبه.

ْستََْ َف  ِمن فار ناه شيئاا، عكي اأو،، جالوا ور نصا عنوه شةل  الوصر  اللاحمية:
 أحِدهما انََْف ى في َنصيِبه.

 اها حين الوين، ما ور  الر ن 

َى الدىْيُن واْمتَََنَا من َوفائِه  .وإذا َح

اها حين الوين، اما أن تصيف الوين أو ال تصيف، فإن وفيد، ما أثر  قا علل الر ن  
، ام نعد من الصفال، فعنوحما حال ني؛ اهللالة اأو،: أن احمف  الر ن، وا ن مل تصف،

يكصن الرا ن قو أهن لل ر ن يف بي  الر ن، قاح: اها ما آو ت  وجال اأجين 
 .  الر ن، ف اها تع ين حينئق   حيق ل  أن ت يعه أو تصيف الوينبه 

اَن الراهُن َأِذَن لَُّمْرَتِهِن أو الَعْدلِ   .ف ْنَ 

معنا م،ن  ص العوح  العوح طرف ثاليت ي فقان علل ول  الر ن العوح آيأش 
عنوه، يقصح: أحما لن أترك السيار  عنوك، اجعلها عنو فالن،  قا  ص العوح، 
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ا عليه قو يكصن فاآق، ما ام اتفقص  وتع ي م  نا بالعوح  رل ورل ال الب، واال
  ا االثنني، ممكن يكصن.

 .بيعه ؛ يعا وان مل يكن قو أهن له يفوإال

َُِم عَّ  َوفائِه أو بيِا الرهِن.  ْيَن، وإال َأْجبَََره الحا  باَعه وَوفى  الدى

هللاكم ن لل ر ن يف بي  الر ن، فإن اما معىن واال  يعا وان مل يكن الرا ن قو أهه 
 م،ن  أم الرا ن و ص املوين علل وفال  ينه، أو يقصح: ما تريو تصيف  ين ، أمه 

 وآو ، فإن فعين هل  برئ واحمف  الر ن، وان مل يفعين   الر نيا أ ة به 

َنه. ُم وَوفى  َديَْ َْ باَعه الحَا  ف ن لم يََْفَع

ن، فإن  ييقصح اهللاكم: ما تريو ت ي ، حنن بعنا، وأعلها يف امليا  وي يعها ويصيف الوَّ 
ف، ين، فاهلل و هلل، وان كاحمد أكلر، الر ن بعناه مباحلة ألكان القي ة  قه تصيف الوَّ 

 ن وان حمقود الر  ،والوين تسعني ألف، العشر  الف لواحب الر ن )للرا ن(
 ماحلة ألف وال يد بي  ب سعني، ي قل يف هم ه عشر   الف.

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.

 

 اأآئلة كلي ، ولعلنا حمقرأ قليالا منها.
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 لصماا يف القرض  ين ُيش ط أن يكصن اأجين معآؤاح: 

.جصاب:   ال، أ الا القرض اأجين فيه قلد لكم: ال ي أجين أ الا

 ما حكم م،ن أقرله شيئاا عينياا وليي معه ماٌح،  ين ير  عينه أم ماها آؤاح: 

اها ترالي  ا علل هل ، ما فيه مشكلة، كالم الفقهال:  ين يليمه أو ال جصاب: 
 يليمه 

 ن آيارته قي  ها ماحلة ألف، فهين حيق اها اق ض شخٌص ماحلة ألف، فر آؤاح: 
 لل ر ن أن أ ل  السيار   

يف شروط الر ن يف   ر ال اب أحمه ال  -ان شال اهلل- قه آ أش معنا جصاب: 
 يوهلل أن يقصح: ان جئ    ق  واال فالر ن ل ، املق ب أحمه ال يوهلل.

 ، فإها تمي بالر ن كالصقف."ال ينفق تورفه الرا ن فيه"قصله: آؤاح: 

 ال ينفق. ج ا :

َال:   ين ال نيين يف ر ن السيار  علل املال   س

السيار  املر صحمة ال ك ال بنيين، آيأش معنا اها ر ن ملاها بنيين  ال،  ج ا :
السيار  ليي لل ر ن أن ين ف  هبا اال بإهن، اأ ين ليي له أن ين ف  هبا، فإهاا 

 ملاها ك ال بنيين  واقفة، ما ك ال بنيين.
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َا  :  ين أصز اآ يفال الر ن من املاح  ون الرجصي ا، الرا ن لس

: قلنا: ال يكصن هل ، ملاها  أحمه البو من اهن الرا ن يف بيعه علل ما ال  ا 
 هكرحماه ق ين قليين.

آؤاح: يقصح: بعض الناو يرفضصن ال قليو مطلقاا ويقصلصن: ان جمر  ال قليو بوعة 
َال:الطريقة يف  وأحسن   ...ع  ا  علل الولييناص تعلم الفقه   س

ا بعض الناو يرفضصن ال قليو مطلقا آأقرأ السؤاح ك ا  ص، وليعقرن الساحلين: 
 أحسنو : ان جمر  ال قليو بوعة ) نا كد الالم يصجو حمقط ان،  قا  طأ( ويقصلصن
 ا  علل الوليينع  ا ص  القفه )الوصاب: الفقه(يف تعلم  )وأحسن طريقة ( الطريقة

ع  ا  علل الوليين من غي  ي  القط ، وم  ول  اح ال عريف( )والوصاب:  ص اال
 ط عاا معاه اهلل أن أقوو ال هيول بأحو، لكن آأبنُي آ ب  قا( علل الوليين–

ف  اهلل بكم حم ، كيف ير  عليهم الطالب يف  قا الصاق  )والوصاب: م اشر ( م شر ا 
 مجيعاا.

 أحما ملاها قرأت السؤاح بأ طاحله : ج ا 

ا بل ة العرب، ما أقصح واحو يس طي  يك ب أيها ا 
ا
 ص  الكرام، م،ن مل يكن عامل

ا بل ة العرب ال أكن أن يس ن ط من الك اب والسنة، اهلل 
ا
يف العربية، ال، عامل
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   أحميح القر ن بلسان  عريبٍّ م ني، والن  تكلم باللسان
 العريب.

والسممممممممنة، ال   ن ط من القر نال أكنه أن يوعة أحمه يسمممممممم ف ي امل قن والعامل بالل ة
،  ممقا يكصن من الكالم ب ي علم، واهلل  قممو هم من يقصح  أكن أ ممممممممممممممالا

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) ،عمملممل اهلل بمم ممي عمملممم

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ا بالعربية  ،[33]األ راف: (ڱ
ا
 فكيف حمطلب من شخص  ليي عامل

معنا ا  :م قصالن: قصح يقصح: عامل بالعربيةما معىن عامل بالعربية  اأ ممممممممممممصليصن هل
ا 
ا
أن يكصن ملين اخلليين بن أمحو، وملين آي صيه، وقصح يقصح: يكفة أن يكصن عامل

 .من عل ال العربية، وان مل يوين ا، رت ة االج ها  يف علصم العربية

ا هبما،  مقا ال أصز له 
ا
لكن أن يكصن شممممممممممممممخٌص ليي م قنماا لعلصم العربيمة وال عماملم

ا   مماح، كيف أ هممو  أوح أ ا  من أ وات االج همما  معرفممة العربيممة، فال االج همم
 ش  أن االج ها  واجب، لكن علل م،ن 

ا من  علل امل ممأ ممين العممامل بممالل ممة، وبممأ لممة اأحكممام، ويعرف مرت  همما ث صتمماا واحكمماممما
عومه ا،  قا أب عليه أن أ هو، وغي هل  أب عليه أن يقلو،  ين تمأ همة 
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عصام ليي من عل ممال الشممممممممممممممري وال من عل ممال العربيمممة أحممممه مسمممممممممممممممم  عممامة من ال

، [112]البقرة: (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) :املومممممم ف فقرأ قصح اهلل 
 وه ب  لل ا، غي الق لة،  ين تمأ هم ه بقل  

 ص اآمممم ن ط، يقصح:  قا القل و ممممين اليه عل ة من القر ن والسممممنة، أحما وجوت 
ه  ال تمأ ،  ممالته  مم ي ة  تمأ هم  قه ا ية يف القر ن و ممليد ا، غي الق لة

،  ص ليي أ الا لمممقلممم ، فنقصح: ان ُنَََه خََاض في دين اهلل بغير عَّمهم مممه؛ 
ال قليممو واجممٌب علل م،ن مل ي لغ رت ممة االج همما ، واالج همما  واجممب علل م،ن بلغ 

 .رت ة االج ها 

  فليي ال قليمو ممقمصم يف حق املقلمو،  ص ممقمصم يف حق اجمل همو، وليي االج ها
ا يف حق املقلمو، ه مب أ همو و ص ال حيسممممممممممممممن، علل كين حاح  قا كالم  مممووحما

 تعا،، واهلل أعلم. اأ صليني 

 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس الثامن والثال  ن

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني 
  لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو؛و 

أن يفقهنا يف الوين، وأن يعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 

 بعو؛
ل مق ب [ يف الفقه علالمْنازاد المستْنا في اختصار ف ا زلنا م  شر  ]

تعا، ومجعنا به يف جنات النعيم، وكنا قو  $ا مام امل هين أمحو بن حن ين 
 [. با   الرهنو لنا ا، ]

اهلل و هلل رب العاملني والعاق ة لل  قني وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
ر لشيخنا غفوآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم ا

 تعا،:  $ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني، قاح املونف 

َه:» َْا َمن عندَ  ويك نُ  فص ْْدِ  إال يَِباْ  لم البياِ  في له َأِذنَا وإن عَّيه، اتَىَف  بنََ
 َدْفاَ  ادىَع  إنو  الراهِن، َضمانِ  فِمن يِده في فَتَِّ َ  الثَمنَ  قَََبضَ  وإن البََِّد،
، َضِمنَ  لراهنِ ا بُحُض رِ  يكنْ  ولم بََيََِّن َ  وال فعَْنَكَره ِهنِ اْلُمْرتَ  إل  الثمنِ  ٍَ ي  ََ 
َى  إذا بيَعه إال َشَرطَ  وإن ْيُن، َح  وإال ، َذا َوقتِ  في بَحِّْه جاَ ه إن أو الدى

َُ  وْحَده، الشىْرطُ  َيِصحى  لم له فالرهنُ   والرهِن، الدىْينِ  ْدرِ قَ  في الراهنِ  ق لُ  ويُْب
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َُ  َجَن  نهأ أو غيَره، َمََّ َ  أنه َأقََرى  وإن َخْمًرا، ال عصيًرا َ نِه وفي وَردِّه،  قُب
َقه أن إال َفكىه بعدُ  ب قرارِه وُحَكمَ  نفِسه، عَّ   «.ِهنُ اْلُمْرتَ  ُيَصدِّ

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

َْا َمن عندَ  ويك نُ » [   الرهنبا ،  قا الفوين  ص من فوصح ]«عَّيه اتَىَف
ي علق مبسألة اأمني القل يكصن الر ن عنوه، و ص الطرف اللاليت، قو يأىب الرا ن 

رف ثاليت، طأن يكصن الر ن يف يو املر ن، يقصح: ال، حم فق علل شخص  ثاليت 
يكصن الر ن يف يوه، فاتفقا علل هل ، ف ينئق  يكصن الر ن مق صلاا والزماا أم 

 ال   ص الر ن ال يليم منه الق ض.
   فهَ يك ن الزًما بْبض طرٍ   ال 

َه عن المرتهن في قبض الرهنحمعم،  ال  ا : ي ا  ص ، والهلل  فهقُنه َو
، ك ا مر، معنا يف العْدل، تعا القل ي  يت فيه  قا ال اب، ويس يه الفقهال 

الورو املالة، )فإن كان أهن لل ر ن أو العوح(، وقصهلم )العوح(  ص من باب 
 رل ورل ال الب، واال فال ُيش ط فيه العوالة، بين لص كان فاآقاا وتراليا عليه، 

  م رالني ويأمتنصحمه، فإحمه يوهلل هل .
َْا َمن عندَ  ويك نُ اتفاقه ا، وهلقا قاح: )والشرط في ذل :  (، و قا َّيهع اتَىَف

َه الشخص القل يكصن الر ن عنوه  ي  يني  هلل أم ال  وهلقا آه  في الحْيْ  َو
 أحكامه ويقكر له أحكاماا كأحكام الصكيين، وهلقا قاح:
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أم   ص وكييٌن، اأ ين أحمه وكييٌن يف ق ض الر ن،  هلل «البياِ  في له َأِذنَا وإن»
ليي  ه يف ق ض الر ن أن ي يعه أم  صال  أليي كقل ،  ين من حقه مبهر  تصكيل

من حقه  ليي من حقه أن ي يعه ح  لص حين، الوين، والهلل  وقو آ ق معنا اها 
حين، الوين، وكان الرا ن قو أهن لل ر ن أو الرا ن أو العوح يف بيعه، فإن مل يأهن 
، الرا ن يف بي  الر ن؛ فال حيق له مبهر  ال صكيين يف ق ضه أن ي يعه،  قه املسألة

 .؛ ُعلم منه أحمه ال ي ي  اال مباها  با هن«البياِ  في له َأِذنَا وإن»وهلقا قاح: 
ه، فيقاح: ؛ فإما أن يعُينا أو اما أن يُعنيَّ له حمقٌض بعين«البياِ  في له َأِذنَا»فإن 

 بعها بالرياح السعص ل، بعها بالووالر، بعها باليصرو، بعها بكقا، فإحمه ي عني عليه
يَها  مبا ُعنُي له، ملاها  أن ي يعها مبا  وفق ما ُحو  ، والصكيين ال ي ورف االُنه َو

ال له، وآيأش معنا  قا يف ]  [.با   الَ 
ا، قالصا: بعه اها حين، الوين فقو أُهن ل  يف بيعه، ف  اها  ان مل يُعينا له حمقوا
  ي يعه  جال  نا يف السعص ية، وأعطصا الر ن لطرف  ثاليت، وقالصا اها مل ُيسو

املوين فإحمنا حمس هلل ل  ب ي  الر ن، فل ا حين، اأجين باي الر ن، مباها ي يعه   ين 
ي يعه بااني  يعا عنوحما اح  اح أن حمقصح ي يعه بااني القل ث د فيه الوين، 
 الوين ملالا بالووالر اأمريكة، ي يعه بالووالر أم ي يعه مباها  ماها يقصح املؤلف 

دِ  إال يَِباْ  لم» ْْ يَي يعه بنقو ال لو؛  «ََّدِ الب بنََ في البيا ما عدف  ُن التَ 
المسعل   قه  ،تحديد نٍْد بعينه ُيحمَ عَّ  النْد المتعار  عَّيه في البَّد

 امل علقة بالعوح وأحكامه. الثاني 
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: يُو العوح  قا علل الر ن يو أماحمة أم يو ل ان  يو أماحمة ، المسعل  الثالث 
فنا يوه علل الر ن يو ماها  أماحمة، طيب اها باي يوه علل الل ن اها باي،  قا عر 

 الر ن  ص مأهوٌن له يف ال ي ، ف اي، وأ ق الل ن القل  ص ملالا الوين.
أن الوين قوره عشر   الف، و قا الرجين أ ق العشر   الف كاحمد  ة  نفرض

قي ة الر ن، أو ون الر ن فأ ق ا، يوه عليها بالنس ة للرا ن يو ماها  ل ان أم 
 حمة  أما

 َضمانِ  فِمن يِده في فَتَِّ َ  الثَمنَ  قَََبضَ  وإن»ملاها يو ل ان  قاح املؤلف: 
يوه يو ل ان أم أماحمة  بالنس ة للعوح  قا الطرف اللاليت  ص ملا ق ض  «الراهنِ 

 فِمن هيدِ  في»الل ن ف لف يف يوه، يض ن أم ال يض ن  ال يض نه، قاح: 
مباها  بالسوا ، ما ي عقر ويقصح  الص  ، يعا أن الرا ن ُملي،مٌ «الراهنِ  َضمانِ 

 ق ض باع  ار أن... 
ما ا شكاح  نا  ا شكاح أحمه قو يقصح قاحلين أن  قا الطرف اللاليت وكييٌن عن 
ة املر ن، فل ا ق ضه كأن املر ن قو ق ضه، حمقصح: ال،  ص يف ال ي  ا ن باي بالصكال

را ن، ه بالصكالة عن الع ن  عن الرا ن  ص املال  والهلل  فل ا ق ض الل ن ق ض
وليي عن املر ن، فإها تلهف يف يوه؛ فهص أمنٌي يف مصاجهة الرا ن، وي قل علل 

 الرا ن أن يسو   قا الوين، فهص علل ل ان الرا ن.
 إل  الثمنِ  اَ َدفْ  ادىَع  وإن»الد ت علق بالعوح  ة مسألة:  المسعل  الرابع 

لر ن وق ض ،  قا العوح أُهن له يف ال ي  وباي ا«... بََيََِّن َ  وال فعَْنَكَره اْلُمْرَتِهنِ 
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ونه،   قاح: أحما آل د الل ن ملن  لل ر ن ح  يأ ق حقه القل  قا الوين له، 
 فهقه هلا حال ان: 
أن يووقه املر ن، قاح:   يهلل أحمد أعطي ا،   يهلل أحم  : الحال  اُول 

 أعطي ا الل ن، فهقا ما حك ه  حك ه  ا ر برحلد القمة.
ا ما أعطي ا شةل وال ق ضد من: الحال  الثاني    أن يُنكره املر ن، يقصح: أبوا

 شيئاا، فلها حال ان: 
  أن يكصن  ناك بينة، ف ا اهللكم  يُع ين بال ينة وال اشكاح.اُول : 

  أال يكصن  ناك بينة، ف ا اهللكم  قاح املؤلف: الحال الثاني : 

نة ع ين هبا، (، فإن ُوجوت بيفعَْنَكَره َتِهنِ اْلُمرْ  إل  الثمنِ  َدْفاَ  ادىَع  وإن)
ينة فلها حال ان ( اها مل يصجو ببََيََِّن َ  والوال بينة  قه اهللالة اللاحمية مل يصجو بينة، )

 أيضاا: 
أن يكصن  ف  الل ن  ضصر الرا ن، الرا ن مصجص  وحالر، : الحال  اُول 

عن الر ه؛ و ف  الل ن ا، املر ن  ضصر الرا ن؛ فال ل ان علي اهن ه  ُنهَ 
، ما وجه الض ان  نا  ا ن  ص آو ، ما وجه أ الا ال  يت يف الذي وَف 

الض ان  عنو القالة ه ب املر ن عنو القالة قاح: فالن مل يسو  الوين 
 القل عليه، أحما أطال ه مباحلة ألف.
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قاح: آو ُت املاحلة ألف  فعها فالن القل  ص العوح الطرف اللاليت  قا  فعها 
له، أحضره القالة قاح:  فعد  قاح: حمعم،  فع ها لل ر ن املاحلة ألف، قاح 

ا ما  فعصا ل شيئاا.   املر ن: أبوا
 ان ُوجوت ال ينة ال ش  أحمه يُع ين هبا. -

ان مل تصجو ال ينة  ين حُمضُ ن العوح حمقصح: أحمد مقور وت   ين   ين  -
أم الرا ن  من حق ا ن...، من القل ي   ين، يس قر الض ان عليه  العوح

 املوين  ااصاب الرا ن.

 يكنْ  لمو  بََيََِّن َ  والان مل يكن  ضصر الرا ن ف ا حك ها  ) والحال  الثاني 
ٍَ  َضِمنَ  الراهنِ  بُحُض رِ  ي ( ان مل يكن  ضصر الرا ن ل هن، كالصكيين ماها ََ 

يعا   ص اآ لم الل ن من عنوه ومل يكن  ضصر الصكيين وال بإهحمه، ه ب  ص من 
ه ماها  و ف  الل ن لل ر ن  ون أن ُيشهو، ُمقور أم غي مقور  مقور؛ عنو

 ، مل حيضر ال ينة الد تشهو بسوا   قا الوين.ُنه لم ُيشهد
وبنال علل هل   ص لامن ملله ملين الصكيين، اها وكلد شخواا يف وفال  ين  

يٌو وكَّين ز  (.02:0)أو حنص هل  ك ا لص وكلد شخواا يف قضال الوين، أعطصحما 
ع راا يف قضال الوين،   ام وكَّين حمور، قاح: ماحلة ألف لاير، تفضين اقضه الوين 
القل علة، ث و، فق ب حمور وأعطل ث و، ما املطلصب منه  أن ُيشهو، والهلل  
أن يعطيه وُيشهو، أو أن يكصن هل   ضصر   ام، فإن كان أحو ا عنوه بينة 

قا وال اح؛ فإحمه يمأ، ان مل يفعين  احم هل املصلصي، كان  ضصر املوين  احب امل
  قا فال ش  أحمه مقور، فيض ن اها طصلب بالوين.
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 .اها قلنا ال يُق ين قصله؛ معنا ا ال يُق ين اها حلف ماحلة أني 

  واها قلنا قُ ين قصله معنا ا يق ين قصله لكن م  الي ني، والهلل 

سألة م تعا، ا، املسألة اللاحمية يف  قا ال اب و ة $  احم قين املؤلف 
اقية ال ي  [ اتفبا   الشروط في البيا، وهكرحما باب ا ه ]الشروط في الرهن

عقو ال ي  يكصن فيه شروط من قه ين أحو الطرفني علل ا  ر، كقل  عقو الر ن 
 قو يكصن فيه شروٌط يش طها أحو الطرفني علل ا  ر، و ة حمصعان: 

 شروٌط   ي ة.الن ع اُول: 
 آو .شروٌط فاالن ع الثاني: 

ا، هكروا شروطاا   ي ة وشروطاا  وا و، ما هكروا  نا مفسه فقط ال يصجو مفسه
 فاآو  تفسو بنفسها وي قل الر ن علل    ه.

ملين ماها  قالصا: كشرط ما يق ضيه العقو ملين أن يش ط أن  الشرط الصحيح
، أحما أش ط أن أبي  الر ن، فصافق ل  هي ي ، يقصح املر ن: اها حين، الوين ومل تصفه

فهقا شرٌط   يهلل، وملين شرط أن ي ي  العوح القل  ص الطرف اللاليت، يقصح 
اها حين، الوين فالن الطرف اللاليت القل يف يوه الر ن من حقه أن ي ي ؛ فهقا 

 .ُنها هي اُصَشرٌط   يهلل،  قه الشروط الو ي ة، ما هكر ا؛ 
، ما نيولكنه هكر الشروط الفاآو  فقكر املؤلف علل الشروط الفاآو  ملال

 ا  لكن يقصح ال هصش: )ومنها شرٌط فاآٌو ال يُفسو العقو حييت  اه ر ناا(، 
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 إال َشَرطَ  وإن»فال يفسو  قا الر ن، لكن يفسو ماها  الشرط، ما أمللة هل : 
َى  إذا بيَعه ْيُن. َح  «الدى

 قا شرٌط والٌف ملق ضل العقو اها شرطه، يقصح: أحما أش ط أن الر ن ال ي اي، 
جال الوين ال ي اي الر ن،  قا شرٌط والف ملق ضل العقو، ما فاحلو  الر ن  اها

اهن، قاح: ر ن   آيارش علل  قا الوين علل أحمه اها حين، الوين ال حيين ل  أن 
 ت ي ، أو ال ي اي الر ن والهلل  فهقا ال يوهلل.

 الرهنُ ف وإال َذا، َوقتِ  في بَحِّْه جاَ ه إن أو»ملاح   ر:  الشرط الثاني
 .«وْحَده الشىْرطُ  َيِصحى  لم هل

شصاح، واال فالسيار   1يقصح ر ن   آيارش علل أحما ان جئ   بالوين ب اريخ 
 َيِصحى  لمل ، مكان الوين تأ ق ماها  السيار  والهلل  ف ا اهللكم  قاح: )

 (، والعقو   يهلل.وْحَده الشىْرطُ 
ما آ قد )ان  أممر معنا يف ك اب ال ي   قه املسألة آ قد يف ك اب ال ي  

جئ    ق  يف وقد كقا، واال فالر ن ل (  أين آ قد  الشروط يف ال ي ، 
 العربصن ما هُكر يف اليا ، اقرأ ا يا شيخ.

)وبع   ان جئ ا بكقا، أو رلة زيٌو أو يقصح ملر نه ان جئ    ق  واال 
 فالر ن ل  ال يوهلل ال ي (

 يوهلل ال ي  أو ال يوهلل الشرط  )ال يوهلل ال ي (.
 (.وْحَده الشىْرطُ  َيِصحى  لمو نا ماها قاح  )
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( تعارض أليي كقل   مشل  نا علل قصح و نا وْحَده الشىْرطُ  َيِصحى  لم) 
 ِصحى يَ  لمعلل قصح، يقصح ل  يف ال اب اأوح )ال يوهلل ال ي (، و نا قاح: )

 (، والعقو   يهلل أم ال    يهلل،  نا يقصح العقو   يهلل، و ناكوْحَده الشىْرطُ 
 يقصح مل يوهلل ال ي ، ماها تقصلصن 

املسألة واحو  أم و لفة  و لفة،  صر  املسألة اأو،...، يقصح  ناك مسألة 
 و لفة عن  قه املسألة،  ناك تعليٌق لل ي ، و نا تعليٌق ل ي  الر ن.

  نا تعليق لل ي ، و ناك شرط، يعا املسألة و لفة.
ي     ق  واال فالر ن ل ، حمف ناك تعليق علل املس ق ين و نا  ان جئ

املسألة بنوها يا شيخ، )أو يقصح لل ر ن: ان جئ    ق  واال فالر ن ل ، مل 
 :( حمفي النص ملا قاح ان جئ  ، قاحَيِصحى  لميوهلل ال ي (، و نا يقصح ماها  )

 لشىْرطُ ا َيِصحى  لم، له فالرهنُ  وإال َذا، َوقتِ  في بَحِّْه جاَ ه إن أو»
 «.وْحَده
ب الر ن يوهلل، وال ي   ناك ال يوهلل، و نا يف بي  أم ال يصجو  املسألة طي
 ،... 

 املسألة واحو الوصر  واحو   قه و قه، لكن  قه الوصر  ت ض ن أمرين: 
 عنوحما ر ٌن. -

 وعنوحما تعليٌق ل ي   قا الر ن. -
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أين تعليق ال ي  يف  قه املسألة  ما قاح بع  ، )بع   ان جئ ا بكقا(  قه 
اأو،، أو يقصح لل ر ن ان جئ    ق  يأ ق كقا واال فالر ن له، ما املسألة 

 يف لفظ ال ي ، أين ال ي  
  قا بي ، ما  ص الل ن  الرا ن  ص السلعة  هلل.

 الشيخ: الوين القل عليه، القل له له يعا لل ر ن،  قا وٌن.
اريخ تا ن قاح له: قلد يا شيخ   ام جئ    ق  ملالا ثالثني ألف لاير يف 

شصاح، واال فالسيار  ل ، أعطي   ر ن آيار ،  نا عنوحما م ا لة ماح مباح  1
شصاح اها مل  ته  ق  فالسيارُ   1معل،ق علل املس ق ين، أقصح ل : يف تاريخ 

م يعٌة ل  مقابين الل ن ماها  الوين القل ل ، أحمد تنازلد عن الوين، وجعل ه 
 وناا لل وصح علل السيار ،  قا عقو بي ،

 عقو بي  معلق علل املس ق ين. 
عقو الر ن القل بيننا ملا قلد ل  ر ن   السيار  علل أ ا ل  اها مل أوف  
اهللق، عقو الر ن معلق أم غي معلق  الر ن حمفسه، ر ن   السيار ، أ ق ا 

 وولعها يف ال يد، معل،ق أم حماجي  
ر ناا  لهكيف معلق  الر ن، تفضين  ق السيار  وأ ق ا علل طصح، مر صحمٌة 

ُنهي اشُ ط فيه ال ي ، ر ن   علل أن تكصن م يعةا 
منهياا، والهلل  فالر ن  قا امل

 ل  يف ال اريخ الفالن اها مل أآو ، والهلل  
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 َيِصحى  ملالشرط يف عقو الر ن  نا  ص ماها   ص ال ي ، فل ا قاح يف الر ن )
يصافق ص ال ي ، ف( و هلل الر ن، مل يوهلل الشرط، الشرط ما  ص   وْحَده الشىْرطُ 

( القل  ص َدهوحْ  الشىْرطُ  َيِصحى  لمقصله  ناك قاح: )مل يوهلل ال ي (، و نا قاح: )
ال ي ، ما فيه اشكاح،  ناك ما تكلم عن حكم الر ن، ما قاح: مل يوهلل الر ن، 

 قاح مل يوهلل ال ي ،  نا يقصح يوهلل الر ن، والهلل 
ي ، و نا تكلم عن فاملسألة  ة مسألة واحو  لكن  نا تكلم عن حكم ال 

، ول د   قا من أمللة الشرط  حكم الر ن أحمه   يهلل وأن ال ي  غي   يهلل 
 الفاآو.

يين، : اها اش ط املر ن املناف ، وآيأش بعو قلمن أمثَّ  الشرط الفاسد أيًضا
قاح أر ن السيار  وأش ط االحم فاي هبا،  قا ال يوهلل الشرط، أو شرط ل ان 

صح تق ضها، السيار  عنوك ر ن، بشرط اها تلفد ال تق املر ن، ما  صر ا  يقصح
ل تعول وتفريط، أحمد لامٌن هلا مطلقاا آصال تعويد أو مل ت عوم، فرطد أو 

 مل تفرط، أصز أم ال  ال أصز وال يوهلل.
عنوحما قاعو  يف املق ب: )يو اأماحمة ال تنقلب يو ل ان بالشرط(،  قه 

ا، ال تقصح أحما اش يد عليه،  قه العقص  جعلها الشري  كقا،  قاعو  مه ة جوا
  قه يو أماحمة،  قه الض ان ال ت  ي باش اط  الف هل .

، ملالا الصكيين أمني أم ال  أمني، نعخذ أمثَّ  عَّ  هذه الْاعدة المهم  جًدا
لص قلد له  ق أوكل  يف بي  السيار ،  ق ا واه ب بعها يف السصل، شرط اها 
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يَ ُاتفقنا مصافق، يض ن  ال يض ن؛ تلفد يف يوك فأحمد لامن، قاح:  ن الَ 
 .أمينه 

العكي كقل  يو الض ان ملين العارية، قاح أآ عي بشرط أن لسد لامناا، 
 ين فة عنه الض ان  ال، از ا  قاح: )ولص شرط حمفة ل ان(.

وحيوين كلياا، املضارهب العامين يف عقو املضاربة يقصح: أحما عنول  مثال آخر
أو ماح، أحما عنول أفكار جتارية وعنول مهار  وعنول مشروي جتارل، أعطا ر 

جتارات و م  وكقا، أعط ا رأو ماح ماحلة ألف لاير، وأحما آأش له يف ال هار ، 
 واأربا  النوف بالنوف.

قاح: واهلل أحما ما أ رل عن ، أ اف تقصح ل أربا  ويف اأ ي  سر، قاح: 
خساحلر، اها  سرت أحما املسؤوح أحما أش ط ل  ما ماها  ل  ما أحما لامٌن لل

أحما أعصل  عن اخلساحلر، أحما واثق من ش لة واها  سرت أحما ماها  أش لها يعا 
 ُن )يد اُمان  الما حي ىل، عنول وكلر ،  ين يض ن أم ال يض ن  ال يض ن؛ 

 ، والهلل تنَّْب يد الضمان بالشرط(
َال:  ... س

تعوم  لل ال فريق؛ انبعو هل  اش  ين يف ال هار  متام أم فرط  ع ال  ا :
وفر،ط  ص لامن، اها طل  حمواب وأ ق أمصاح الناو ومل يش لها يف ال هار   ص 

 .ُنه تعد  وفرمطلامن،  قا ال اشكاح؛ 
  قه بعض أمللة الشرط الفاآو.
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َ خال  إذا حيف  قا ال اب  المسعل  الثالث المسعل  التي تَّي ذل  وهي  ص
ن، بوأ أوالا ح الرا ن، وم  يُق ين قصح املر ؛ ف   يُق ين قص بين الراهن والمرتهن

مبا يُق ين فيه قصح الرا ن علل املر ن، ما  ة اأشيال الد يُق ين فيها قصح الرا ن 
 علل املر ن  عنوحما أشيال؛

 يُق ين فيها قصح الرا ن علل املر ن. -

 ويف أشيال يُق ين فيها قصح الرا ن علل حمفسه وال يُق ين قصله علل املر ن. -

 و، الد يُق ين فيها قصله علل املر ن وعلل حمفسه ط عاا بال اشكاح:اأ
« َُ  .«والرهنِ  الدىْينِ  َقْدرِ  في الراهنِ  ق لُ  ويُْب

(، اها قاح: ر ن   عشر  كيلص متر، قاح: ال، أحمد ر ن ا الدىْينِ  َقْدرِ ملاهلا )
لرا ن ا مخسة فقط، القصح قصح من  قصح الرا ن، قاح: ر ن   عشر ، ويُق ين قصح

َُ (، ما  ص اعراب الر ن  معطصفة علل ماها  )والرهنِ )  يف الراهنِ  ق لُ  ويُْب
( ما فيها اشكاح،  ة للهر فقط، معطصفة علل ماها  علل والرهنِ  الدىْينِ  َقْدرِ 
 (  الدىْينِ ( أم علل )َقْدرِ )

 ويُق ين قصح الرا ن يف قور الوينه ويف قور الر ن 
 قور الوين ويف الر ن  أم ويُق ين قصح الرا ن يف 

كال ا معنيان   ي ان؛ )يُق ين قصح الرا ن يف الر ن( يعا يف عني الر ن، 
فلص قاح أحما ر ن   حواحماا، قاح: ال، ر ن ا محار ملالا، فالقصح قصح الرا ن، و قا 
يف عينه، أو يف )قور الر ن( يعا قلنا امللاح اأوح قور الوين، حنن ملَّلنا له بقور 
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 طأ، قور الر ن  قه ر ن   عشر  كيلص متر، أو ر ن   مخسة كيلص متر، الر ن 
  قه القصح قصح الرا ن.

أما ملاح )قور الوين( يقصح: أحما ر ن    قه السيار ، م فقني علل أ ا السيار ، 
ر ن ها علل  ين قوره عشر   الف فقط، فقط  ة  قه العشر   الف، فوف  له 

ُنه بْي عَّي  عشرة قاح: ال، ال أفكه  عشر   الف قاح له: يف  الر ن،
، القصح قصح من  قصح الرا ن.آال  أخر   ، قاح: ال، ما بقة علة،

ط عاا ملا ي كلم الفقهال عن القصح قصح من،  م ي كل صن عن مساحلين قضاحلية 
كوين حمياي قضاحلة، ف ينئق  القصح قصح الرا ن، واها قالصا: القصح قصله معنا ا: 

 رف ا  ر الي ني؛ حُيلفه القالة.اها طلب الطبيمينه 
 علل املر ن:  مما يُْبَ فيه ق ل الراهن الثال 

، يُق ين قصح الرا ن يف الر ، يقصح:  ق  قه عشر   الف الوين آو ت «وَردِّه»
ل   ين ، في  علة، الر ن، قاح: أ الا أحما ر ي ه علي  من ق ين شهر، يقصح أحما 

ر  ته، القصح قصح من  قصح الرا ن، لص  ر  ته الي  من ق ين شهر، قاح: ال، ما
 ُوجوت بينة؛ يُع ين بينة ال اشكاح.

 قه كلها القصح قصح من  ترج  ا، قاعو : )و ة أن ال نية علل املوعهة، وأن 
الي ني علل من أحمكر(،  م يقصلصن  نا أن اأ ين الر  أم عوم الر   ث د عنوحما 

ر  ا، حما  الف  ين ر  ا أم مل يبيقني أحمه اآ لم السيار ،   بعو هل  حوين عنو
 اأ ين أ ا مل تُر ؛

 .ف ن يوعة الر   ص القل يُطالب بال ينة 
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 .أما القل يوعة عوم الر   ص م  س  باأ ين فعليه الي ني 

اها ا  لفصا يف القور،  قا قاح: ر ن   عشر  و قا قاح: مخسة، أو قاح: 
 و كقا. ر ن   مخسة و قا قاح: ر ن   مخسة، فاأ ين عوم الياحلو

 ما  ص   مما يُْبَ فيه ق ل الراهن عَّ  المرتهن الرابا

 «.َخْمًرا ال عصيًرا َ نِه وفي»
قاح أحمد ر ن ا مخر، واخل ر ال قي ة هلا فأحما أ ق ا وتلف ها، قاح: ال، أحما 

 ر ن   عوي، القصح قصح من  قصح الرا ن.
يُق ين علل املر ن،  ال  احم قين ا، مسأل ني يُق ين فيها قصح الرا ن علل حمفسه، و 

ما معىن )حهة قا ر (  يعا أحمد ملا  اُقرار ح   قاصرة،أن  قاعدةو قه 
تع ف علل حمفس  بشةل، اها ترتب علل  قا االع اف ا لرار بال ي، ما حمق ين 
اع اف  با لرار بال ي، اقرارك علل حمفس ، ت   ين أحمد مسئصلية اقرارك لكن 

   غيك ال ي   ين شيئاا، والهلل
فهنا مسأل ان ت علقان با قرار، فيها اقرار من الرا ن، لكن  قا ا قرار اها 
ا تاماا ي تب عليه اقراٌر باملر ن، حمقصح ال، يؤ ق به علل الرا ن، وال  أ قحما به أ قا

 يؤ ق به علل الرار غيه، ما  ا املسأل ان 
 «غيَره َمََّ َ  أنه َأقََرى  وإن»

د اآ وحمد من  ملالا م لغ من املاح، وأعطي   أعطي   شيخ   ام آيار ، أحم
آيار ا، وبعو شهرين اح هد أحما السيار ، املشاوير املصا الت  رو كقا، يا شيخ 
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  ام أعط ا السيار ، قلد: ح  تسو  الوين، ما اهلليلة  عنوحما حين بسيط ما 
 ص  أه ب للقالة أقصح: يا فضيلة الشيخ الوراحة أحما ل يل يؤحم ا وأحما 

ف أن السيار  الد أعطي ها لو ام ليسد ملكاا ل، واما  ة مل  حمور، وأحما أع  
م فق م  حمور، أو ال ي فق معه، حنن حم كلم عن  صر  املسألة ب ض النمثر عن 

  وقه من كقبه، والهلل 
قلد: يا شيخ ترم السيار  الد عنو   ام ليسد آيارش حقيقةا، أحما ل يل 

قلد  قا الكالم  ح  أرج  علل عقو الرا ن  أحم ا والسيار  آيار  حمور، ملاها
، فُ س ب السيار  من   ام ويُعطا ا حمور، ُني رهنت ما ال أمَّ بال طالن؛ 

   أحما وحمور حم فا م، ف ا اهللكم 
 قاح: يُق ين اقراره علل حمفسه ال يُق ين علل غيه، كيف يُق ين علل حمفسه ال علل

لكن  مين ك عاملة الر ن الو يهلل،غيه  ت قل السيار  يف يو   ام مر صحمة، وتُعا
اها جئد بعو هل  وآو ت الوين و فعد ل  امل لغ واآ  يد السيار ، من 

 حق حمور أن يق ب ا، اثك ة ويقصح آيارش، والهلل  
أقصح: ال، ليسد آيارته، ال عقر ملن أقر، الحمثد  والقضا  يعل صن أن 

اال لص ف  نا ه اأبصاب، و اخلوصم هلم حيين كلي ، والفقهال فيهم حم ا ة يف آو  ق
 قه اأبصاب، كين واحو يريو أن يف  ر ن ا عل أحمه ملكاا ل يه، قاح: واهلل  قا 
ليي ملكة،  قا مل  زوجد، وأحما ر ن ه ب ي اه ا، وتق ب تأ قه زوج ه 

 و كقا.
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ا ت علق الد يُق ين فيها قصله علل حمفسه لكنه ال يضر بال ي أيضا  المسعل  الثاني 
َُ  َجَن  أنه أو»ر اها أقر أحمه: با قرا  «.نفِسه عَّ  قُب

 وُحَكمَ »قُ ين علل حمفسه، ليي علل غيه ليي علل املر ن، وما ور  هل   
، بعو ف  الر ن «َفكىه بعدُ »، اقراره ثابد و  يهلل، لكن حُيكم به ماها  «ب قرارِه

سلم السيار  نح  ال حمأ ق بإقراره يف ا لرار بال ي، ان ف  الر ن، حمقصح: تعاح ل
 لواح ها، ومن حق حمور قلنا ماها  يطالب.

(  صر ا: يف ر ن الع و، الع و اها جىن جناية علل َجَن  أنه صر  أو أقر )
ال ي، ملالا ع ٌو لييو جىن جنايةا علل ماح  لع رو، ا ن ع رو له حق أن يطالب 

ُ ل،ف أم ال  له أن يطالب بأرش ااناية أم ال  له أن 
طالب يطالب، يبض ان امل

، فيقصح له  من  الع و  الع و ال أل ، يق ب لسيو الع و يقصح:  قا جىن علة،
 الع و: ل  ثالثة  يارات، أو يكصن السيو له ثالث  يارات:

 ي ي  السيُو الع و،، ويعطة لل ها عليه قي ة ااناية. : أنالخيار اُول
 طي ، يقصح أحما ال أآ أن يسلم السيو الع و لواحب ااناية،الخيار الثاني: 

ااناية اخلا ة ب  قور ا مليصن، الع و  قا لص أبيعه ما ي لغ ماحلة ألف، من أين 
 (..2::3) بكمهأحما أعصل ،  ق الع و 

 السيو م  س  بالع و يقصح: ال أفرط فيه، كم ااناية الد خيار  ال :بقة 
 ول.وأبقه الع و عنعنوك  قاح ااناية ماحلة ألف، قاح:  ق ااناية املاحلة ألف، 

 قه اللالثة  يارات، فهنا  قا السيو ر ن ع وه، ملا ر ن الع و يريو أن يفكه، 
حي ال منه  ومات، حي ال شةل، ف اها ا عل  قاح: الوراحة  قا الع و ق ين أن 
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أر نه كان قو جىن جناية علل أمصاح، أو علل أشيال لنور، وأحما أريو أن   قه، 
ق السيو أن يسل ه ماها  قاح: ما أقور أن أ ف  ل  ا ن الع و ملا جىن من ح

 قي ة ااناية، ولكن  ق الع و بكمه.
فهنا  قا الع و ق ين الر ن  ص مس ، ٌق لنور أم ال  حسب كالمة أحما أحمه 

قه من ، حمور يق ب يأ ُن نصر أحَ بهمس  ،ق لنور، فالر ن غي   يهلل؛ 
 قل فا قرار ال يضر بال ي، ي  ام، حمقصح: ال،  قا ث د بإقرار، فليي من حق، 

الر ن ر ناا   اها آو ت الوين واحمف  الر ن، من حق حمور أن يأش ويطال ا 
 بأرش ااناية.

  ما رأيكم يف املسأل ني  اتني لص ث   ا ب ينة بشها   الشهص ، ماها تقصلصن فيها
ر و: أعطي   السيار ، وقلد ل : السيار  آيار  حمالمسعل  اُول ا ن ملالا 

أعطا ايا ا، أو ه ب حمور ا، اثك ة قاح: السيار  الد يف يو   ام مر صحمة 
 عنوه  قا الر ن باطين و ة آيارش وأحما ما أهحمد لعامر يف ر نها، أطالب هبا.

عنوك شهص   قاح: حمعم عنول شهص  فأتل بالشهص ، ما رأيكم  ي طين الر ن 
مباها   كالم املونف في ا ث دأم ال  الر ن باطين أن  قه ث  د مباها  ب ينة،  

 بإقرار، ا قرار حهٌة قا ر ، أما ال ينة ال، حهة م عوية، والهلل  

الر ن تعا، يف الفوين القل بعوه ا، ما ي علق باالحم فاي ب $احم قين املؤلف 
 أو ا حمفال عليه، قو ين ف  بالر ن، وقو ال واهلل خيسر عليه.

َقه أن إال»باقة مسألة:   ، ه  د ل  يا   ام قلد ل :«َتِهنُ اْلُمرْ  ُيَصدِّ
السيار  ليسد آيارش، آيار  حمور، وأحما ر ن ها بوون اهحمه وأآ  فر اهلل وأتصب 
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عها، فووق ا، ما اهللكم  أحمد  وق ا، قلد: واهلل احم   ا ل، أحما  اليه أرجه
أثق يف كالم ، فهين أصز ل  أن متس  الر ن وأحمد تعرف أحمه ر ٌن باطين  ال، 

ق،، يعا ث د مق ضل  قا ا قرار؛ فإن  وقه أُ  ال من جهة ،  نا جُنه صدقه ه
 توويق املر ن، ال من جهة جمر  ا قرار.
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َه:» بُ  ما يََْرََبَ  أن ولَُِّْمْرَتِهنِ  فص َْْدرِ  ُيْحَُّبُ  ما وَيْحَُّبُ  يَُر َِْته ب  بال نَََف
ََ  وإن ِإْذٍن، َف  تَََعذمرَ  وإن ِجْا،يََرْ  مل إمكانِه ماَ  الراهنِ  إذنِ  بغيرِ  الرىْهنِ  عَّ  أَنَْ
َم، َيستْعِذن لم ول  رََجاَ  ذا الحَا  ول  رَب ها، َر َ هَ  ُمستْعَجَرةه  وَدَوا    َوديع ه  َو
 «.فْرْ  بآلَِته رََجاَ  إذنٍ  بال فَعمىَره الرهنُ  َخِر َ 

 
 الفوين القل بعوه يف االحم فاي بالر ن وا حمفال علل الر ن ويف مساحلين:

 ، والر ن حمصعان: هناالنتفاع بالر  اُول :

 فيه رهن المَر   والمحَّ  . .0

الوواب يعا، ملالا ر ن حماقةا، ر ن الناقة ا ن مركصب وىلصب، ر ند عنوك 
حماقة ملالا،  قه الناقة ك ال ا، حمفقة أم ال  ك ال ا، حمفقة،  ة ليسد بضاعة 

ل نها أو ب ي ا ملالا أو قطعة أرض، ك ال ا، حمفقة،  ين أصز ل  أن تن ف  هبا 
 بركصهبا  قاح املؤلف: 

َه:» بُ  ما يََْرََبَ  أن ولَُِّْمْرَتِهنِ  فص َْْدرِ  ُيْحَُّبُ  ما وَيْحَُّبُ  يَُر َِْته ب  بال نَََف
 «ِإْذنٍ 

حمقصح: أصز ل  أن تن ف  كلب منها، وأصز ل  أن تركب منها، لكن بقور 
ل  أن تشرب  زالنفقة، أحمد أكل ها وكلفد حمفس  يف الشهر ملالا ماحل ني لاير، أص 

من اللنب بقي ة ماحل ني لاير، أو تركب مشاوير، تق ب عليها مشاوير بكم  مبا 
 يقابين ماحل ني لاير، والهلل   قه  صر ا.
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بُ  ما يََْرََبَ  أن ولَُِّْمْرَتِهنِ ما رأيكم يف السيار    ين تو ين في ا ) (  ط عاا يَُر
، أمء ا ي هلا الييدما ُكلب لكن تُركب،  ين له أن يركب السيار ، يقصح أحما أغ

بنيين، أحضر من ي سلها، وبقور هل  أركب،  ين تو ين يف مسأل نا  ال تو ين 
ُن اُنفاق عَّ  هذه الدوا  واجب حت  ل  أن صاحبها يف مسأل نا، ملاها  

 ، ال أصز له هل ، وا حمفال عليها واجب.قال: ال تنفَ فََّْتُمتْ 
ا ا، املر ن  ص القل يورف  نلكن ا حمفال علل السيار  واجب  ليي واج ا 

 يف مسأل ه، املر ن  ص القل يورف ويركب بقور ما  رفه. 
َال:   اها اش ط الرا ن  الف هل  س

 ال أ رل، اهلل أعلم.ال  ا : 
تأش ا ن يقصح أحما أ قت منه السيار ،  رت ألعها يف مكان، و قا املكان 

 أش. ن  يأش ا ن أجر  ويحمه يعليه رآصم، الرآصم علة، أحما املر ن أم علل الرا
ركصب  ين له أن ين ف   ا ن قلنا امل غير المَر   والمحَّ  : الص رة الثاني 

أصز له أن ين ف  بالركصب وباهلللب، لكن بقور النفقة، بإهن أم بوون اهن  ولص 
 مل يأهن.

و ة غي املركصب واثلصب، ر ند عنوه شقة، قاح يريو أن  المسعل  الثاني 
ف  هبا، الحمثصا االحم فاي بالشرط السابق ال، حنن قلنا شرط االحم فاي ال يوهلل، ين 

لكن بعوما أ قت الشقة قلد له: أحما مفاتيهلل الشقة عنول، فيعا يأش ليصف 
أعيمهم، ما شال اهلل فيها جملي طيب وكقا، أعيمهم يف اجمللي  ناك، تس هلل ل 

 أم ال  ما رأيكم أصز أم ال  
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  ان بغير إذن  إنَ 

اها مل يس هلل قاح: ال أ هلل ل  أبواا، ر ن مقفصح وال تس خومه، أصز له 
 االحم فاي  ال أصز له االحم فاي ب ي اهن.

  باُذن ي  ز أف ال 

ُن الْرض ُيشدد فيه في مسعل  بذل المنافا أصز اال يف القرض، ملاها  
ما لص أ)كين قرض جر حمفعاا فهص ربا(، وهلقا قالصا: أصز هل  يف غي القرض، 

 اق لد من ، قلد: أقرل  لكن أبقه عنول الر ن ليسد مشكلة.
ذ السيارة ُن  تعخ نا  ين فيه منفعة زاحلو  عن القرض  ليسد فيه منفعة، 

ريو ، لن تن ف  هبا، فل ا تأتيا بعو هل  تقصح: أآ أهحم  أحما أت نبها عَّ  جنب
، ولص أجله، ولص ما  من  قلد ل  أبشرأحم ف  هبا، أقصح ل : أبشر القرض حاح،

حق  م اشر  ت هه ا، اثك ة تطال ا بالقرض، أليي القرض حاالا ولص أجله  
 فقاح ل : ال، القرض ال أصز فيه هل ، ولص أهن ال أصز ل  أن تن ف ، والهلل 

ه  نا ، وا حمفال علل الر ن ال  يت فيمسعل  اُنفاق عَّ  الرهن  احم قين ا، 
ي  ا ن أعطي   السيار  يا شيخ   ام، ما شال ي علق بالرجصي، ما معىن الرجص 

اهلل علي   رت   م فيها وت ي زيد واها اح اجد عهلة السيار  أن متء ا 
باهلصال متء ا، أل مشكلة يف السيار ، ت أكو تش لها كين ف   ت أكو  ين يف 

 مشكلة يف املاكينة فأ ل  ها خب سة  الف، و كقا.
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الوين، قلد: تفضين  قه اللالثني ألف بعو أن أتيد أحما ل  وآو ت ل  
الوين، أعطا السيار ، قلد: ما يف مشكلة أعطي  السيار ، لكن عليها فصاتي 
عشر   الف  ياحمة وت يي الييد وا الحات وكقا، فيليما أ ف  ل  أم ال يليما  

  قه مسأل نا، ط عاا حم ني حك ها ا ن من كالم املؤلف.
 :إنفاق المرتهن عَّ  الرهن

: أن يكصن اهن الرا ن: اتولد عليه قلد: يا عامر  ار كقا، لص رة اُول ا
 (.44:3) تسلسين الكالم احمقط تأهن ل .... 

أن يكصن االآ ئقان ممكناا ولص تس أهن، تقور ت وين عليه تقور تكل ا ومل 
 تس أهن، فهنا ال ترج ،  الص م مي جياك اهلل  ياا.

 قان، فهقه هلا  صرتان: : أال أكن االآ ئالص رة الثاني 

 أن تنفق بنية الرجصي. .0

 وأن تنفق ب ي حمية الرجصي. .2

اها أحمفقد ب ي حمية الرجصي؛ فأحمد م مي ال حيق ل  أن ترج ، واها أحمفقد 
 بنية الرجصي في ق ل  أن ترج .

كين  قا الكالم في ا حي ال ا، حمفقة، والبو من ا حمفال عليه ملين حيصاحمات، 
ق يين، أو  يين شةل حي ال حمفقة  يين، واال اها ما  يحم ه  واب، شةل من  قا ال

آصف ي لف أو حنص هل ، أما ما ال حي ال ا، حمفقة فهقا اها أحمفق ه فأحمد م مي، 
 وآ أش املسألة بعو قليين.
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ََ  وإن» َف  «الراهنِ  إذنِ  بغيرِ  الرىْهنِ  عَّ  أَنَْ
ما  لتانير اُذن لها حابغ(، أما ا هن عرفناه، الراهنِ  إذنِ  بغيرِ  قه املسألة )

  ة اأو،: 
 ،  قه اهللالة اأو،.«يََْرِجاْ  لم إمكانِه ماَ » .0

( يعا م  عوم امكان تَََعذمرَ  وإن، )«تَََعذمرَ  وإن»اهللالة اللاحمية:  .2
 االآ ئقان، تعقر االآ ئقان.

 .الحال  اُول فإن أحمفق ب ي حمية الرجصي مل يرج ،  قه 
ي، (،  نا أطلق املونف ومرا ه ان حمصم الرجص رََجاَ  تَََعذمرَ  وإن: )الحال  الثاني 

 أما اها أحمفق ب ي حمية الرجصي؛ فإحمه ال يرج ، اهن  قه توي املسألة.
مَ  َيستْعِذن لم ول )  (، اهن اآ ئقان اهللاكم غي مع ،م   نا.الحَا
ذا» طي   ، ما  صر  الص يعة  أع«رَب ها َهَر َ  ُمستْعَجَرةه  وَدَوا    َوديع ه  َو
يار  و يعة الوصر  للكالم السابق ط عاا ما عالقة املسألة بال اب، حنن حم كلم آ

عن الوواب املس أجر  الص يعة، الص يعة مكا ا باب/ الص يعة، والوواب املس أجر  
مكا ا باب/ ا جار ، ملاها هكر ا  نا  بالرجصي، ما  ام هكر ال فويين  نا، يقصح 

، ما حي ال  ناك يرج  ويعيو ال فويين مر  ل  وكقا و يعة والوواب املس أجر 
 أ رم، فهقا ألي،ق باال  وار.

ذاقاح: ) (؛ حمفي القوة، ولعد عنوك حماقة، أو ولعد عنوك َوديع ه  َو
و يعة آيار ، أو ولعد عنوك و يعة حمفي ال فويين السابق القل قلناه يف 
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قلد  ،ا حمفال؛ اها أحمفقد علل  قه الص يعة فإن كان با هن، قلد ل  أحمفهق
 ل : 
 .أآ أهحم  أحمفهق علل حساب   قلد: أحمفق، ال اشكاح يف الرجصي 

 . ان أحمفق ب ي اهن م  امكان االآ ئقان يرج  أم ال  ال يرج 

    اها أحمفق ب ي اهن م  عوم امكان االآ ئقان يرج  أم ال يرج 

 ان حمصم؛ يرج . -

 وان مل ينصه؛ مل يرج . -

(، أحمد ب هارَ  َهَر َ  ُمستْعَجَرةه  وَدَوا   حمفي ال فويين يف الص يعة وكقل  )
اآ أجرت  ابة، وجئد تريو أن ترجعها يف املصعو  اح ها  يال، ما تقور ترجعها 

 له، فأبقي ها عنوك و رت تنفق عليها، حمفي الكالم السابق.
َال: ...  س
 ال، حمفي الكالم، يرج  بنية الرجصي، ما أ رل واهلل أعلم. ال  ا :
(، لص أن الشخص اآ أجر  واب، ومل رَب ها َهَر َ  َجَرةه ُمستعْ  وَدَوا   وكقا )

يهرب رهبا، وااا  رب مس أجر ا هبا، و ار ينفق عليها، احم هل عقو ا جار  
قاح: أك ين شهر زيا   ال أحو يورل، وشهر ينفق عليها،  ار عليها مرض، 

 .بُنه غاص ار عليها تلف،  ار كقا، ماها تقصلصن  يرج  أم ال  ال يرج ؛ 
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تعا، ا، مسألة ال حاجة فيها ا، ا حمفال وأحمفق، وال  $  احم قين املؤلف 
حاجة ا، ا حمفال،  ص أحمفق ا ن، ما يف مول ة لواحب املهل  يف ا حمفال، 

 فأحمفق ف ا اهللكم  
 «.فْرْ  بآلَِته رََجاَ  إذنٍ  بال فَعمىَره الرهنُ  َخِر َ  ول »

والر ن بيد، والسقف ملالا طار، قاح:  ار اعوار، أو  ارت ريا  أو كقا، 
واش م آقف جويو ورك ه هلقا ال يد، وأحضر ع اح، كلَّف عليه الع اح ماها  
ألفني لاير، والسقف  قا اش اه خب سة عشر ألف لاير، ملا وىف الرجين الوين قاح 
تفضين الوين، قاح:  ق بي   ولكن علي  فاتصر  كم  آ عة ألف لاير؛ ألفني 

مخسة ألف  ا ة بقي ة السقف، قاح: ال، أحمد ما اآ أهحمد،  ا ة بالع اح، و 
 ما أ ف  ل  شةل، ماها تقصلصن  

يأ ق ، فأِزل السْ  الخاص ب  واذهب(  فْرْ  بآلَِته رََجاَ ما معىن: )
آقفه، ط عاا اأآقف عنو اأولني تنفوين، تقور ت ي  السقف وحوه، فنقصح  ق 

 فَعمىَره لرهنُ ا َخِر َ  ول املعىن وان )(  قا بآلَِته رََجاَ آقف  وليي ل  شةل، )
 الرجصي (؛ املصا  الد ولعها يرج  هبا، وليي له حٌق يففْرْ  بآلَِته رََجاَ  إذنٍ  بال

 ب ي هل .
 قا ما ي علق بالر ن، الر ن عقٌو من عقص  ال صثيقات، القرض  ين، الوين قو 

، و يُطلب تصثيقه ق يطلب الشخص تصثيقه بر ن، قو يُطلب تصثيقه مباها  بض ان 
 .بض ان، فقكر املؤلف الر ن   الض ان   الكفالة، حمقرأ الض ان
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  الضىَمانِ  با ُ »
َِّ  وِلَر ِّ  التىَصر ِ ، جائزِ  من إال َيِصح   وال  في منهما شا َ  نمَ  ُمطالََب ُ  الح
 َعْكُسه، ال ِن،لتضامُ ا ِذمى ُ  َبرَِئتْ  عنه اْلَمضم نِ  ِذمى ُ  َبرَِئتْ  ف ن والم ِت، الحياةِ 
 وَيِصح   لضامِن،ا ِرَضا بَ له، وال عنه لََّمضم نِ  الضامنِ  َمعرَِف ُ  تَُْعَتبََرُ  وال

 َسْ ٍف،ب والمْب صِ  والمغص  ِ  والع اري الِعَّْمِ  إل  آلَ  إذا الم ه لِ  َضمانُ 
 «.فيها التَىَعدِّي بَ اُماناتِ  َضمانُ  ال َمبيٍا، وُعْهَدةِ 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ،  ييت احمه أعطي ضم ذمٍ  إل  ذم ، يقصلصن الض ان: «الضىَمانِ  با ُ »

 ملاح آيأش هكره يف ال اب لكنه من باب ال صليهلل: 
ب وتش ل آيار  من الصكالة بأقساط، يطلب من  الصكيين أو املعرض أو تق 

املؤآسة يطل صن من  كفيين غارم، الكفيين ال ارم  قا  ص الض ان، كفالة ال رم 
 ة الض ان، اها مل تسو  وحين اأجين، ماها يونعصن  هلم حق ي ههصن ا، 

م علل الضامن ص اثك ة ويرفعصن  عصم علي  وهلم حق أ م ي كصحم  ويرفعصن  ع
 أو كفيين ال رم، الكفيين ال ارم، والهلل   قا  ص الض ان.

   شرط الضامن  ص ماها  قاح: ما شرط الضامن الذي يضمن 
رف، ، ال يوهلل الض ان اال من جاحلي ال و«التىَصر  ِ  جائزِ  من إال َيِصح   وال»

 وجاحلي ال ورف من  ص  آ ق ما حي ال، احم هينا من الضامن جاحلي ال ورف.
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 ما حقصقه، ما فاحلوته يف الض ان املض صن له  ما ااصاب  المضم ن له
َِّ  وِلَر ِّ » ؛ رب اهللق القل  ص املض صن له، القل  ص يف ملالنا السابق «الح

َِّ  وِلَر ِّ معرض السيارات أو وكالة السيارات، قال  )  منهما شا َ  َمن ُمطالََب ُ  الح
ات أحمه ي هه لل  ك ة ويطالب (، من حق معرض السيار والم تِ  الحياةِ  في

 (، ما معىن يفوالم تِ  الحياةِ  فيمن شال منه ا الضامن أو املش ل حقه، )
اهلليا  ويف املصت  اها مهد وأحمد شارل آيار  عليها أقساط، من حقه أحمه يطلب 
من الصرثة ومن حقه أن يطلب من الضامن، والهلل  كقل  من حقه أن يطلب 

 (.والم تِ  الحياةِ من الضامن يف ) من الصرثة، ومن حقه أن يطلب

 ، ا ن عنوحما يفأ ر برا ة أحد اُطرا تعا، ا،  $  احم قين املؤلف 
 الض ان ثالثة أطراف، حمأ ق ملاح معرض السيارات: 

 من  ص  القل  الضامنه  .0

 من  ص  املش ل. مضم نه عنه .2

   ال احل .المضم ن له .3

 ف ن»نف  أ املش ل  قاح املوا ن  ين يمأ الضامن  م  يمأ الضامن وم  يم 
 .«َعْكُسه ال التضاُمِن، ِذمى ُ  َبرَِئتْ  عنه اْلَمضم نِ  ِذمى ُ  َبرَِئتْ 

جال ملعرض السيارات قاح: ما  ام  ناك ل ان، ما  ام الرجين قو ل ن، 
ه ب معرض السيارات كلم اليبصن، قاح: ا   يا فالن، أحما أآاى  أتنازح عن 
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  ون السيار ، الوين القل علي  أبرأت  فيه، علل أآاوون السيار ، أبرأت  يف
 أحمه يمحله ويق ب يطالب الضامن.

، ُنه تاباه له أصالً × حمقصح ال، اها برحلد همة املوين؛ برحلد همة الضامن
العكي  لص معرض السيارات اتوين علي ، أحمد كفيين غارم، قاح ل  يا فالن 

 أحما ما أريو كفال    قه، تعاح أحمد مسهين كفالة ُغرم  قلد له: حمعم، قاح ل :
 ق الصرقة الد وقعد فيها الكفالة وتصكين علل اهلل، والهلل   ين يمأ املش ل  ال 

 (.َعْكُسه اليمأ املش ل،  قا معىن قصله: )
 د ا ن الضامن ملا ه  :حكم المعرف  بطرفي الضمان المسعل  التي بعدها

 خص أن تكصن عارفااملعرض السيارات،  ين ُيش ط حني تق ب ل ض ن ش
 بواحب املعرض وعارفاا باملش ل، أم  قا ليي شرطاا  ماها يقصح املونف  

 «.له وال عنه لََّمضم نِ  الضامنِ  َمعرَِف ُ  تَُْعَتبََرُ  وال»
ال لل ض صن عنه، وال لل ض صن له، ملاح هل  أعطي  ملاح، أحمد ملالا 

ن، عليكم يا فال اتوين واحو معرض من معارض السيارات اتوين علي : السالم
أحما عنول أحو الطالب حلقة ال  فيظ الد توُرو فيها، جال يريو أن يش ل من 
عنول أغراض خب س احلة لاير، وقاح احم  أحمد مس عو تض نه،  ين تض نه  قلد: 

 حمعم، أل نه، وأحمد ال تعرف من  ص، يضهلل الض ان أم ال  يوهلل الض ان.
أحما أه ب أش ل بضاحل ، املض صن له؛ جالك واحو من طالب  قاح ل : 

باهلل وق  ل أحم  أحمد تض ا فيها، وقعد أحم  لامن، وما تورل يش يها ممن، 
 فال تعرف املض صن له، ال ُيش ط معرفة املض صن له وال املض صن عنه.
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 «الضامنِ  ِرَضا بَ»
، ما حكم الرلا  حمقصح رلا الضامن وهي مسعل  الرضاهذه مسعل  أخر ، 

مك علل الض ان، رلاك أحمد تق ب وتض ن با  يارك مع ،م، ما أحو أ
 ورلاك.

رلا املض صن عنه واملض صن له  واحو ه ب يش ل آيار  من معرض 
السيارات، باعصا السيار  واش طصا عليه كفيالا غارماا، فهال واحو عنو املعرض 
قاح: فالن الفالن أحما ل ن ه، قاح: ال، حنن ال حمرلل هبقا،  ص وحوه ي   ين 

سئصلية ما لنا ش ين حنن، أحمد اها مل تره  أن تطالب الضامن؛ طالب املوين، امل
 لكن ال يضرك شةل أن شخواا ل نه، فال يُع م رلاه.

  العكي واحو ه ب اش م آيار  من معرض السيارات وباعصا العكس ما ه 
له السيار ،   اتولصا علي  قالصا: فالن اش م علينا السيار  تض نه  قلد: 

نه، ملا بل ه اخلم قاح: ال، أحما ال أرلل بقل ، أحما مسؤوح عن حمفسة، وأحما أل 
آأآو ، آو  ما أحو يقصح ل  ال تسو ، والهلل  كصحمه ل ن  ال يعا أحم  

 ال تسو ، فال يضر وال يش ط ماها  وال يش ط رلاه.
َال: ...  س
أتيا ت اها قاح احل ا بضامن، فال ي يعه،  ص اها قاح أش ط علي  أنال  ا : 

يين  بكفيين غارم، بع   السيار  علل أن تأتيا بكفيين غارم، مت ال ي ، فأتل له بكف
 غارم، أو أن يكفل  فالن الفالن ممكن، اهلل أعلم ال أ رل.



1944 
 

عنوحما  ،  ارحكم معرف  الضامن بالمضم ن ة م    المسعل  التي بعدها
َّيمه المطَّ   تس السَّع  نفسها والدينطرف راب  من أين جال  قا املض صن  

الد  ة ملالا ثالثني ألف لاير، أربعني ألف لاير، ممكن أحمد تكصن ما تورل ون 
السيار ، يقصح: ل ند، فالن اش م السيار  تض نه يف الل ن  يقصح: ل ن ه يف 
الل ن، وأحمد ال تورل الل ن  قا كم،  ص ثالثني ألف، أم ماحلة ألف، أم مخسني 

 لف: ألف، يوهلل أم ال  قاح املؤ 
 «.الِعَّْمِ  إل  آلَ  إذا الم ه لِ  َضمانُ  وَيِصح  »

 قا الل ن أحمد ال تعرفه ا ن، لكن وقد املطال ة به آُ طالب مب لغ معلصم 
َول إل  العَّوىوَّ ، فهقا يوهلل، خبالف ما ال يؤوح ا، العلم؛  م ُن ما ال ي

 ، والهلل  أصالً ال يمكن المطالب  به
 كان يؤوح ا، العلم  يوهلل  ال يوهلل، بعض الناو  ما رأيكم يف بي  اجملهصح اها

يمثن اها كان اجملهصح يؤوح ا، العلم فهقا يع م، ملين غيه جمهصح، ال، اجملهصح 
 القل يؤوح ا، العلم جمهصح ال يوهلل بيعه، لكن  نا يوهلل الض ان يف اجملهصح.

  أن   م  حمقصح أصز لمت  يصح ضمان المْب ض، ومت  ال يصح ضمانه
أحما ق ضد من  شةل، أ قت من  عارية،  ين ممكن أحو يض ن  تض ن، 

يقصح: أحما لامن للعارية أم ال يو لها الض ان  أ قت من  و يعة  ين ممكن 
 واحو يقصح أحما لامن لر   قه الص يعة أم ال يو لها الض ان  

حمقصح العقص  الد تكصن اليو فيها يو أماحمة ال أكن فيها الض ان اال أن يض ن 
فيقصح: أحما لامٌن يف حالة ال عول أو ال فريط، لكن يقصح: أحما لامٌن  ال عول،
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ًْامطلقاا ال،  طلق ، فكيف تكصن أحمد لامن تُن الذي قبضها ليس ضامًنا مطَّ
 وأحمد فري عنه، والهلل  

وقلنا أن يو الض ان ال ت  صح ا، يو أماحمة، ويو اأماحمة ال ت  صح ا، يو 
 «.والع اري»ح املؤلف: (، فلهقا قا43:01) بالشرطالض ان 

فيوهلل ل ان العصارل، أيضاا يوهلل ل ان اجملهصح ويوهلل ل ان العصارل، 
العارية مض صحمة أم غي مض صحمة علل القابض  القل يق ض العارية يوه عليها يو 
أماحمة أو يو ل ان  املق ب أ ا يو ل ان، اهن ال مشكلة أن يض نه أحو، 

 في ق لل عي أن يطالب املس عي أو يطالبيقصح أحما أل نه، فإها ما ر  العارية 
 الضامن.

، ال وب ك ا  ص معلصم يو ال ا ب «والمغص  ِ »: أيًضا مما يصح ضمانه
علل ال وب يو ل ان، واحو غوب من شخص أرض قاح: يا فالن أحما أل ن 
ل   قه،  ص عليه الر  وعليه كقا، أحما لامن، أحما أه ب أحضر ا منه ان شال 

ل  وكفييٌن ل  كفالة غرم، تعهو بقل ، حاوح أن حيضر ا ما اهلل، وأحما لامن 
 اآ طاي، من حق املض صن له أن يطالب الضامن يف اثك ة والهلل 

د ، ما  صر  املق صض بسصم  املق صض بسصم أحم«بَسْ فٍ  والمْب ضِ »: الثال 
تق ب ثين،  صر  بسيطة، ترآل  زوج   ملالا ا، ىين اأق شة، تقصح ل  

  أم ار من الق اش الفالن، أو أحضر ل الل او الفالن، تق ب أحضر ل عشر 
قالد: أحضر ل الل او الفالن، وه  د لل  ين ووجوت الل ي  (.44:4)

املطلصب فأ قته من ال احل ، قلد له أحما غي م أكو من املقاو، لكن بكم  قا  
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قاو، أحما أحما غي م أكو يعه هم أو أكن ال يعه هم أ ال، أحما غي م أكو من امل
 غي م أكو يعه هم أو ال يعه هم، فق ض ه.

ق ض ، قلد: أريهم وأرج ، اها أعه هم أت  نا ال ي ، اها مل يعه هم فسخنا 
 :  الث ص رال ي ، ما يف بي ، هلا 
، أن ي فقا علل الل ن، يقصح  قه ي ساومصن، وي فقصا علل ونالص رة اُول : 

خب سة، قاح: خب سة، قاح:   ق ا أريها يقصح بكم  قه  يقصح بعشر ، قاح: ال 
 هلم، فإن أعه  هم أت  نا ال ي ،  قه الوصر  اأو،.

اح أال ي فقا علل ون، لكن يوي بينهم مساومة؛ بكم ت ي   قالص رة الثاني : 
أبي  بعشر ، قاح: ال، اع ين ل  وم كقا، ما ب صا علل ون معني، قاح:  ق ا 

 وأر ا لء ين.
أال يوي بينهم مساومة أيضاا وال كالم يف ال ي ، يقصلصن ما  الص رة الثالث :

شال اهلل أريو   ق بعو اهحم  يا فالن أحما أريو أن   ق  قا أريه أ لة، وأرج  
 ل .

، املق صض بسصم أل  صر  من الوصر  اللالث  الوصر  هذه الثالث ص ر
اليو عليها يو  اللةاأو، واللاحمية يكصن آصم، أما اللاللة ليي مق صلاا بسصم، الل

َه عنهأماحمة ال يو ل ان؛  ي عن  َو ن، لص ، فال تض ُنه أذن ل ، قال تفضََ 
أحم  أ ق ا تريها هلم وتلفد، فهين أحمد لامن  ال، لكن اأو، واللاحمية  لامن، 

 والهلل 
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ويقصلصن أن أقين أحصاله كاملق صض بعقو  فاآو، واملق صض بعقو فاآو مض صن، 
احمية مض صن، واللاللة غي مض صن، ف ا  ام أ ا مض صحمة اهن  ارت اأو، والل

، ممكن واحو يض ا أم ال  ملا جئد قلد أريها لء ين يف ال يد، قاح: ال،  علة،
ما تريها لء ين اال أن تأتيا بضامن، يوهلل الض ان أم ال  يوهلل الض ان، املسألة 

 آهلة.
 ، ول ان عهو  امل ي، يوهلل الض ان ل«َمبياٍ  وُعْهَدةِ »: المسعل  التي بعدها

عهو  امل ي  قو يكصن الضامن يض ن املش ل لل احل  وقو يكصن يض ن ال احل  
 لل ش ل، ما  صر  هل  

 : أحمد ه  د اش يد آيار ، وأحمد ا ن ما  فعد ون السيار ...ص رة ذل 
عفصاا الوصر  اأو، ليسد  قه، الوصر  اأو، أحمد أ قت السيار ، بكم 

 ألف، أحمد ما تورل اح  اح السيار  عليها قراحلن أ ا مسروقة، السيار   بلالثني
ال أ رل  ين  قا   يهلل مال  السيار  أم آارقها، يقصح: أحما أريو أن تأتيا 
بشخص يض ن عهو  امل ي ، ما معىن يض ن عهو  امل ي   يض ن اها ت ني أن 

 السيار   قه ليسد ملكاا ل ، وأن ال ي  فاآو أحمه ير  ل الل ن.
ا ال أعرف  أين تق ب أحمد، لكن أحضر ل شخص مصثصل يض ن  قا، أحم

فيأتي  بشخص ملالا مصثصل يف السصل ملالا  احب معرض يقصح احممثر  قا 
عنول، اها ت ني فعالا أن السيار  مسروقة وطصل د هبا، أحما أعطي  الل ن اخلاص 

 ب ،  قا ل ان عهو  امل ي .
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ة للل ن، صر ا حمفي الشةل بالنس وقو تكصن بالعكي لل ش ل، ما  صر ا   
ممكن توهلل حمفي الوصر  أو  صر  يقصح ملالا: بعه السيار  واها ما آو  الل ن، 
فأحما لامن، أو يقصح احممثر أحما بع   السيار  علل أن تعطيا وناا هلا قطعة اأرض 
الفالحمية، أحمد متل  قطعة اأرض أم ال  قاح: أملكها، قاح أعطيا ايا ا وناا 

ر ، فصافق علل هل  بعو أن قاح: ال، احممثر اأرض  قه الد  ة الل ن أكن للسيا
يمثهر أ ا ليسد ملكاا ل ، أكن ...، أعطا لامن يض ن ل ماها  بوالا عنها 

 يف حاح لص ت يند  قه اأرض مس  قةا لل ي،  قه عهو  امل ي .
َال: ...  س
 لامن من ممكن ما يف ماحم ، قو يكصن يقصح: أحمد أحضر لال  ا : 

 جه   وأحما أحضر لامن، ممكن اهلل أعلم.
 «اُماناتِ  َضمانُ  ال»

حمعم، ال يوهلل ل ان اأماحمات، و قا ي علق مبا آ ق مما ال يوهلل ل احمه، 
ا ليست ُن يد الْابض عَّيهاأماحمات ملين الص يعة وحنص الص يعة ال يوهلل ل ا ا 

 ن غيه، الا عن أن حُمض، ، فكيف حُمض،ُ ن غيه، ما أكن أن حُمض، نه فضيد ضمان
 لكن قاح: 

؛ يا شيخ   ام  ق  قه السيار  عنوك و يعة، قلد: «فيها التَىَعدِّي بَ»
أبشر أحما أحفمثها وأحافظ عليها، قلد:  ات لامن يض ن ر  السيار ، ال يوهلل، 
لكن  ات لامن يض ن يف حالة ال عول أو ال فريط أحمه يوف  ماها  أحمه يض ن 
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فرير ُنه أنت ضامن في التعدي وفي التل فريط، ال بأو، يف حالة ال عول أو ا
 .يس ل ا ن َفال  الغرفممكن ال ي يض ن،  قا بالنس ة لض ان القل  ص 

و ؛ ، الض ان ورته اها مل تسالكفال  الحض ري يف عنوحما القل يس ل ا ن 
 الفهقا الضامن يُطالب بالسوا ، أما الكفالة اهللضصرية اها مل تسو ؛ فالكفيين 

يُطالب بالسوا ، يُطالب بإحضارك، يقصح أين أجوه  قا أكن يسافر القصقاز أو 
للشرل أو لل الويف، كيف أه ب لل الويف، فأحما أقصح اها حين، اأجين أحمد 
مسؤوح أحم  ُكضره ل، أحما أه ب لل  ك ة وأقوم عنو ىك ة ال نفيق، أو عنو 

عن احضاره، قاح أحما  اثك ة أطالب بالوين، لكن ما أجوه، فأحمد مسؤوح
 مسؤوح أحما أحضره ل  يف ال اريخ اثو .

حين، اأجين ه  د أ يت عنه ما حول ه، ه  د  عصم يف اثك ة فالن 
الفالن وكفيله فالن، القالة قاح: حُضر مكفصل ، االسة القا مة تأش ومع  

 الشخص القل عليه الوين القل كفل ه؛
 .فإن أتل به؛ برئ 

 ك ين الوين. وان مل يأته به؛ 

كفالة ال رم قو تؤوح ا، كفالة الض ان لكن يف حالة العهي عن احضار 
 املكفصح،  قه  صر ا، آيأش اها مات املكفصح برئ الكفيين.

يف  قا ال اب ما توهلل الكفالة به وما ال توهلل، ما القل  المسعل  اُول 
 توهلل  هكر شيئني توهلل وشيئني ال توهلل:
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َه » دى ، ال حَ نه يْ َّيه دَ ن عمَ  نِ دَ بَ ، وبََ ضم ن ٍ مَ  عينٍ  َِّ بكُ  الكفال ُ  ح  صِ : وتَ فص
َِ ا الكَ ضَ رِ  رُ بََ تَ عْ ، ويَُ صاصَ وال قِ   و تَََِّفت العينُ أ ن ماتَ  به، ف كف لَ ال مَ  في
َُ  ئَ رِ نفَسه بَ  مِ َّى أو سَ ، تعال - اهللِ  َِ عْ بفِ   «.الكفي

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

دى وال ، ال حَ نه يْ ن عَّيه دَ مَ  نِ دَ بَ ، وبََ ضم ن ٍ مَ  عينٍ  َِّ بكُ  الكفال ُ  ح  صِ وتَ »
 «صاصَ قِ 

شخص عليه عنٌي مض صحمة، غا ب غوب  الص رة اُول  قا ما توهلل، 
قاح ل : ال يه   أحما أكفله وأحما أحضره ا، جملي القضال، أحمد فقط عيناا، 

اه ب ارف   عص  وأحما املسؤوح علل كضيه،  قا يف يوه عنٌي مض صحمة، يوهلل  
 كفال ه أم ال  يوهلل كفال ه.

ن : من عليه  يٌن، ط عاا الوصر  اللاحمية  ة كفالٌة لل ون، ل ون مالص رة الثاني 
ة ين، العني عرفنا ا، الوين شخص اش م آيار  مباحلعليه عني، وبون من عليه  

ألف ومل يسو ، أو ليي شرطاا مل يسو ، يف عقو ال ي  قاح:  ات ل كفيين 
حضصرل، فهال شخص قاح أحما أكفله كفالة حضصر اها حين، أجين السوا  أحما 

 مسؤوح عن احضاره ا، جملي القضال، فهقا يوهلل.
 .«صاصَ دى وال قِ ال حَ »ن، قاح: لكن ما القل ال توهلل به الكفالة   صرتا
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واحو أتل مصج اا لل و آرل وعليه قط ، قاح: ا ن فكصه أحما أكفين احضاره 
يف مصعو ال نفيق، اها ما أحضره  ين حمقط  يوه بواله  ال أكن، فال فاحلو  يف 

 الكفالة  نا.
كقل  القواص؛ قاح: أحما كفيله يف القواص، فكصه وأحما كفيله، اها ما 

 ملصعو  يقص  قا الرجين بوالا عنه  ال.أحضرته يف ا
 طراف:   عنوحما ثالثة أ: من الذي يعتبر رضاه في الكفال المسعل  الثاني 

 كفييٌن. .0

 مكفصح. .2

 ومكفصٌح له، ف ن القل يع م رلاه  .3

َِ ا الكَ ضَ رِ  رُ بََ تَ عْ ويَُ »قاح املؤلف:  يين، أحمد ملا ،  قا اأوح يع م رلاه الكف«في
لة حضصرية برلاك، لص ُأجمت وُأكر د علل تق ب تصق  علل أحم  كفيين كفا

هل   قه كفالة غي   ي ة، أما الطرف اللان واللاليت فال يع م، وهلقا قاح: 
القل  ص املكفصح، وال مكفصٌح له القل  ص معرض السيارات،  «به كف لَ ال مَ »

املش ل ومعرض السيارات ال ُيش ط رلا م، حمفي الكالم القل قلناه يف السابق، 
أحمد كفلد واحو بوون أن يطلب من  أحو، يضره شةل  اها أحمد ال تريو   لص

كفالة أحضر يف املصعو، ما يضرك شةل، أحما محلد حمفسة مسئصلية ما يضرك 
 شةل.
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َِ ا الكَ ضَ رِ  رُ بََ تَ عْ ويَُ »املؤلف قاح:  : يع م رلاه ومل ي كلم عن معرف ه، قاح «في
اها اع محما معرف ه تع م معرف ه، مل ال رلا املكفصح به،  ين يع م معرف ه أم ال   نا

، تقصح: أحما م عهو ان أحضره، من  ص  ال أعرف من ُنه يتعهد ب حضاره نا  
  ص! كيف كضر شخص وأحمد ال تعرفه، فلهقا يش ط ماها  يش ط العلم به.

  هكر مباها يمأ الكفيين كفالة حضصريةبرا ة الكفيَ،  المسعل  التي بعدها:
 أ بلالثة أمصر:املؤلف أحمه يم 

 ، من أين تأش به  مات يمأ، فإن مات برئ الكفيين.«ن ماتَ  ف»: اُول
ملسألة املقوص  هبا ، ط عاا  قه ا«تعال - اهللِ  َِ عْ بفِ  أو تَََِّفت العينُ »: الثاني

اها تلفد العني ك ا قيو ا  احب ال اية وغيه اها تلفد العني الد  ة أماحمةٌ يف 
كفل ه كفالة حضصرية يف  قه اأماحمة اها تعوم فيها، يو قابضها، أحما ل ند  

ه عي وجين،  ين ي قل عليه شةل أو مسؤولية  ال ي قل علي-ف لفد بفعين اهلل 
 شةل أو مسؤولية، فيمأ الكفيين ب لف العني.

َُ  ئَ رِ نفَسه بَ  مِ َّى أو سَ »: الثال  كفالة  ، اها آلم حمفسه، أليسد ال«الكفي
 ضر برئ الكفيين أو مل يمأ  برئ الكفيين.كفالة احضار   ص جال بنفسه وح

  قا ما ي علق مبساحلين ال صثيقات والر ن والض ان والكفالة.
 

َال:   يقصح يف قصح ل عض العل ال بو ة من عليه قواص س
 قو يكصن، أحما اهللقيقة ال أ رل، اهلل أعلم. ال  ا :
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َال:   قا فرٌي علل القصح بو  ه  س
 ال أ رل، اهلل أعلم. ال  ا :

َا يقصح: اها ر ن آيار ا فأُهن لل ر ن أن يس ع لها فهين أصز له الركصب  ل:س
 يف غي القرض 
حمعم، اها ر ن السيار  وأهن، قاح له: ال مشكلة أن تس ع لها،  ال  ا :

يس ع لها يف أل شةل اها مل يكن يف الركصب، ال بأو، حنن قلنا اها أهن الرا ن 
 رض.لل ر ن أصز له أن ين ف  اال يف الق

َال:  ... س
اها أحمد ت كلم عن الكفالة باملعىن الفقهة،  م ي كل صن يقصلصن ال  ال  ا :

توهلل الكفالة، ما ت   ين أحمد اها ما حقرت أب علي  شةل   قا  ص 
 املقوص ، أما كص ا تس ل كفالة وحقيق ها ليسد كفالة  قا أمٌر   ر.

َال:  ي الحم فاي من الرا ن بيف مسألة رجصي حمفقة الر ن، اها أ ق املر ن ا س
 ا هن مقابين حمفق ه،  ين له الرجصي كقل  

ما أ رل، اهلل أعلم، يعا  ة فرلها لص أهن له يف االحم فاي، قاح  ال  ا :
له:   د ل  أن تن ف ، وأحمفق، واحم ف  بقور هل  لكنه أحمفق بنية الرجصي، أو 

 أحمفق بال اآ ئقان فهين له أن يرج   ال أ رل، اهلل أعلم.
 ما  ة الفرول بني الرا ن والص يعة  ال:سَ 
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الص يعة ُتوف  ال ل صثقة حق،  ة حفظ، أحما أقوو الرا ن يق ض  ال  ا :
العني املر صحمة  قه ملول  ه أو ملول ة الرا ن  هللظ حمفسه، أما الص يعة يق ضها 

 ملول    أحمد،  ص م كرم علي   فمثها.
 

َال:  واحو  عهو  امل ي  وا راك امل ي ،  قا املعىن س

 ال أ رل اهلل أعلم. ال  ا :
 

َال:  ما ملاح ما ال يؤوح ا، العلم  س
ملاح ما ال يؤوح ا، العلم يقصح: فالن أ ق من عنول طي، وطار  ال  ا :

من عنوه  رب، ما حمصعه  ين محام أو  قر  قاح: ال أ رل طار، قاح: أحما لامن، 
صح غي ل ن ماها  شةل جمهماها يض ن  ل احمه ا ن أن تطال ه بالل ن، تطال ه ب

 معلصم ال أكن.
َال:  [ أخصر المختصرات[ أو ]عمدة الفْهما القل يُقوم يف ال علرم: ] س

هلة، [ بأن ع ارته آأخصر المختصرات[ ي  يي عن ]عمدة الفْه] ال  ا :
[ راتأخصر المختصع ارته فيها آهصلة، وكان أحو الطالب حيضر عنول يف ]

ا،   ملا بوأحما يفليي عربياا، تعلم العر  عمدة ] بية قري اا فوُعب عليه الك اب جوا
[ جالن وقاح: يا شيخ حرام علي ، من أوح تشر  لنا يف  قا الك اب الفْه
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الوعب، ومصجص   ك ب، قاح: أحما  نند أن الفقه ليي فيه أمين، فل ا رأيد 
 الع و  فه د.

ياغة امل صن الد ا  [ ت  يي بسهصلة ع ارا ا، يعا ما  ي د ع ارا العمدةفم]
مدة عفيها كلر  ل احلر وحقف )اح( وكقا، ال ك  ها بع ار   وال ة، ف   يي ]

، ليي [أخصر المختصرات[ من جهة الفهم أقرب ا، الفهم من أقور ]الفْه
[ مدة الفْهعفيها حاجة ك ي  ا، كليين الع ارات، يعا املورو القل يورو ]

ي يين الع ارات أن  قا الض ي يرج  علل  قا ليحي ال أن يوصر املساحلين، أما كل
فيها، آهلة، فهقه ميي ا حقيقة، ت  يي هبقا ولقل   ة أقرب للفهم ولعلها أآهين 

 [.أخصر المختصراتمن ]
ر أخص[ فهص أحسن، لكن ]أخصر المختصراتفإها قومها ق ين أن يورو ]

 [:المختصرات
 .ي  يي أوالا بوقة ع اراته، ع ارته ع ار  امل صن 

 [ ُبا علل ما اآ قر عليه املق ب أخصر المختصراتاأمر ا  ر أن ]
قر [ فإ ا وان كاحمد يف اا لة والفا ا في ا اآ العمدةعنو امل أ رين خبالف ]

 عليه املق ب ليسد كلي  لكن يف بعض املساحلين مصجص  .

تعرفصن مق ب اآ قر عنو امل أ رين فيه مساحلين مل تكن  ة املس قر  عنو 
 صآطني، قو يكصن لإلمام ابن قوامة بعض ال جي ات الد اآ قر املق ب عنو امل
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قه امليي  [ يف  العمدة[ يفصل ]أخصر المختصراتامل أ رين علل  الفها، فم]
 أحمه ُبا علل ما اآ قر عليه املق ب عنو امل أ رين.

[ جتو بعض أخصر المختصرات[    رآد ]العمدةف لالا لص  رآد ]
 رآ ها  نا   لف ع ا  رآ ه  نا، ليسد  قه مشكلة، تس فيو  املساحلين الد

 قصح   ر، عرفد أن املق ب فيه قصالن، ما فيه مشكلة ال يضر.
اأمر ا  ر: يف كين مق ب من املقا ب، بين يف كين علم من العلصم  ناك 
م صن وك ب اعُ  وت يف ال وريي وجرم عليه ع ين املورآني أ م يشرحص ا 

د مع  و ا من جهة مضامينها أن  قا القصح  ص القصح املع  ،و، ويورآص ا وليس
[ فيها مساحلين اآ قر اأ صليصن علل  الف ما ال رقاتيعا لص أر ت ملالا ]

 قرره ااصيا؛
  ملالا تقسيم اأحكام آ عة، اأكلر من اأ صليني القل اآ قر عليهم

 هلا قس ُة أ رم.اأ صح أن اأحكام ال كليفية مخسة وأن اأحكام الصلعية 

  ملالا أقين ما ي ألف من  قا الكالم، كالمه فيها ليي علل ما اآ قر عليه
 العلم، ليي  ص املع  ،و، وغي هل .

، [ فيها بعض اأشيال: يعم باخلفضاُجرومي كقل  علل آ يين امللاح ]
 والقل اآ قر عليه ال وريصن ملالا ال ع ي باار، فيها بعض اأشيال.
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[ ملالا عنو الشافعية فيه مساحلين ليسد مع  و ، لكنه  ش اع مختصر ابن]
ك اٌب مع  ،ٌو يف ال وريي، اع  ا  الك اب يف ال وريي ال يُ ىن علل فقط كصن 

 مضامني  قا الك اب مصافقة ملا اآ قر عليه، فهقا أحو املعايي.
ة يلكن من املعايي اأ رم: السهصلة، كصحمه قريب من امل  وئ، وامل  وئ يف بوا

العلم حي ال ا، أن ي وصر املساحلين أكلر من حاج ه ا، كقيقها  قا القصح املع  و 
أم ال، أوح شةل حاج   ا ن ا، ال وصر أكم من حاج   اها كان  قا القصح 

طي ة  [عمدة الفْه ص املع  و عنو م أو أن القصح ا  ر  ص املع  و، فوراآة ]
 ا مفيو لطالب العلم.وحسنة وتقوأها ق ين  راآة امل صن أيضا 
و، واها [ ا حمسان حيضره ويس فيعمدة الفْهويُنوهلل كقل  اها فيه  رو يف ]

أخصر ] [ أو ملا هكر يفالزاد[ والف ملا هُكر يف  رو ]عمدة الفْهوجو قصح يف ]
 [ يط ئن املسألة آهلة،  الٌف فقهة بني أ ين العلم.المختصرات

 روو، و ص أن قصلنا: ) قا القصح  صوأحم هكم ا، شةل حم هد اليه يف أوح الو
املع  و يف املق ب(، ) قا القصح  ص الو يهلل يف املق ب(  ة قضيةٌ ا طالحية 
ا ن، يعا ملا حم كلم ا ن حمقصح  قا  ص الو يهلل يف املق ب معناه  ص القل يف 

[،  قا ا طال ، اها قلد   يهلل يف املق ب معناه  ص المنته [ و]اُقناع]
 [.المنته [ و]ناعاُقالو يهلل يف ]

لص جئد يف يصم من اأيام وقلد أحما اق نعد بالقصح القل قرره أبص اخلطاب يف  
[ اعاُقن[ و ص والف ملا يف ]االنتصار[ أو يف ك ابه ]الهداي ك ابه ]
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[،   جئد يف الورو وقلد الو يهلل يف املق ب كقا، تقوو القصح المنته و]
  طال  املس قر.القل قرره اخلطاب، حمقصح  قا  الفد اال

اال طال  املس قر اها قلد الو يهلل يف املق ب معناه الناو يفه صن 
عا، له ت $[، فهقه قضية ا طالحية، فكصن ابن قوامة المنته [ و]اُقناع]

ا  يارات مل يس قر عليها املق ب عنو امل أ رين ليسد مشكلة، ط عاا ال حمقصح 
 الا ق ين امل أ رين، لكن  ناك ابن قوامة  الف املق ب عنو امل أ رين،  ص أ

[  قا عمدةالمساحلين اآ قر املق ب ق ين امل أ رين  الف ما قرره ابن قوامة يف ]
أمٌر حا يٌن يف كين مق ب، و ص أمٌر اج ها ل من جهة ال  قيق وا طالحة 

 أيضاا من جهة اايم بأن  قا  ص الو يهلل من جهة املق ب.
لم علل ل ناه حمافعاا و لل اهلل آأن أعين ما تع -آ  احمه وتعا،–حمسأح اهلل 

 حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس التاسا والثال  ن

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
 و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو... 

خ/ مصآمممل للشمممي ]زاد المسََتْنا في اختصََار المْنا[ اب ف ا زلنا يف شمممر  ك
تعممما، املوممممممممممممممنَّف يف فقمممه ممممق مممب ا ممممام/ أمحمممو  بن أمحمممو اهللهممماول  
  ،با  الح ال [تعا،، وكنا قو و لنا ا[. 

 [َ ال ِ حَ الْ  ]با ُ 
 به.  الِ حمُ الْ  استْرارُ  رُ عتبََ ، وال يُ رٍّ ِْ تَ سْ مُ  نٍ يْ إال عَّ  دَ  ح  صِ ال تَ 
ا ووَ نْ جِ  نِ يْ نََ يَْ الدى  فاقُ ( اتِّ طُ رَ تََ شََََْ و)يُ  َُ  رُ  ََ َْ ا، وال يَُ رً دْ ا وقَ تً قَْ ًفا ووَ صََََْ سًََََ ، الفاضََََ

َ   ََ ِْ نُ  تْ حى وإذا صََََ  َُ مُ الْ  ئَ رِ عَّيه وبَ  حالِ مُ الْ   ِ مى إل  ذِ  الح  ضَََاهُ رِ  رُ عتبََ ، ويُ حي
ان مُ ي ٍ َِّ عَّ  مَ  الِ تَ حْ مُ ا الْ ضَََََ وال رِ  عَّيه، حالِ مُ ا الْ ضَََََ ال رِ  ا ولم َِّ فْ ، وإنَ  سًََََ
ََ ن أُ به، ومَ  اَ جَ رَ  يَ ضََََََََََِ رَ  يكنْ  ََ أو أُ  ،بياٍ مَ  نِ مَ بثَ  حي  اُ يْ بََ الْ  بانَ فَ  يه،به عَّ حي

 .اَل يحِ ، ولهما أن يُ َْ طُ بْ لم تََ  البياُ  يَ سِ ، وإذا فُ  ال َ باطاًل فال حَ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
ل اهلل ل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لَّ اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة ل

وآمممممممممممممملَّم وبممارك علل حم ينمما ى ممو  وعلل  لممه وأ مممممممممممممم ممابممه أمجعني، اللهم اغفر لنمما 
 ولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني. 



1960 
 

  .[باُ  اْلَحَ ال ِ ]تعا،:  قاح املونف 
 : (باُ  اْلَحَ ال ِ )

تعمما، يف   كلم املؤلف ، ويهي نَََْ الََدْين من ذمٍََ  إل  ذمََ اهللصالممة: 
  قا ال اب عن مساحلين: 

 المسعل  اُول : شرط المحال عَّيه . 
 ما  صر ا  وما أطرافها   -أيها ا  ص  الكرام–اهللصالة 

اآلتي : الشمميخ فيوممين كان قو اآمم وان ما ألف لاير من ف  ، والقرض صََ رتهاَ 
عنو  شمممممم يد منحاح ولص أجَّله؛ اق ض ما، بعو مو   ه  د للشمممممميخ ى و، وا

ى و جهاز جصاح بألف لاير، قاح: "آممممو ن الل ن بعو أآمممم صي"، ملا جالن بعو 
أآ صي يطال ا باألف، ماها قلد له  قلد له: "اه ب ُ ق األف من  اح   
فيومين، كلكم من املالويف تف،هَّ صا م  بعضمكم، اه ب اليه أحل   علل فيوين 

كل ة "أحل   علل فيومممممين"  برأت ل أ ق منه األف"، ما القل حومممممين هبقه ال
 همد؛ مبا أن فيوالا ملةٌل. 

؛ عنوه قور  علل السمممممممموا ، ويف الصقد هاته غير ُمعسََََََرماها يعا ملةل  يعا: 
 غي مماطين، اها طُلب منه الوينن آيؤ يه. 

فل ا أحلد ى و علل فيومين برأت همد، ما عا  حيق ث و أن يطال ا بشةل، 
 همة فيوين،  قه  صر  اهللصالة.  واحم قين الوين ث و يف
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عنوحما فيها ك ا رأي م مخسمممممممة أشممممممميال؛ ثالثة أشممممممممخاص، و ينان، ى و: ُىاٌح أو 
ى اٌح، وعامر: ىييٌن، وفيوممممممممممممممين: ىاٌح اليه، وما ال اقة عنوحما  باقة الوين اثاح 
بممه، و ص األف لاير ون اهللصاح الد يطل همما ى ممو،  ممقا المموين اثمماح بممه، والمموين 

اح عليه و ص األف لاير الد اق لمممها فيومممين الد ل علل فيومممين،  قه مخسمممة اث
 أطراف يف اهللصالة. 
تعما، بشممممممممممممممرط الوين اثاح عليه؛ األف لاير  قه الد  بموأ املوممممممممممممممنف 

ح  إال عَّ  دَ ) أطل ها من فيومممممممين، الوين اثاح عليه ما شمممممممرطه قاح: ْيٍن ال َتصَََََِ
ِْرٍّ   : (ُمْسَت

اح عليمه: أن يكصن  ينماا مسمممممممممممممم قرًّا، مماها يصجو  يصن غي اهن شممممممممممممممرط الموين اثم
؛  )مستْر(مسم قر    ال، ما  ص فقط حان وقد السوا ،  ص ا شكاح يف كل ة 

ويف غيه يف عو  مصالمممممممم ، ور ت يف  ]الزاد[ور ت عنوحما يف  )مسََََََتْر(كل ة 
 ُيش ط اليعا: اآم قرار املل (، آيأش معنا بعو قليين أحمه )اليكا  و ص متام املل  

ق صله، ا ن ملا ى و يسممممأح الشمممميخ، يقصح ى و: ملا قلد له: اه ب  ق األف 
؛ املق ب عنوحما: أحمه ال يش ط  من فيوين، وحصل   عليه، قاح: ال، أحما غي راضه
رلمممممماه مبا أن اهللصالة علل ملةل، لكن لص أحل ه علل مماطين والَّ علل معسممممممر، ال 

 بو من رلاه. 
ليكا  شممةل، واالآمم قرار  نا شممةٌل   ر؛ وهلقا مسمماحلين هكرو ا اآمم قرار املهل  يف ا

 نا علل أ ا  ين غي مس قر ويف اليكا  أوج صا فيها اليكا ، ولقل  ح  يف اليكا  
تعما، قماح: "واآمممممممممممممم قراره"  وتلصنت عليكم ملما جئنما يف اليكما  أن ال هصش 
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حلين قو ا بعض املسمممممممممماقاح: "يف اا لة"، وليسمممممممممد مطَّر  ، وهلق (يعا متام املل )
 حمع م الوين غي مس قر، وحمصجب اليكا  علل  احب الوين. 

ما القل خيرل به. قاح ل : "خيرل به الوين غي املسمم قر"، أو ق ين  قا قاح: "ال 
تومممممممهلل اال علل  ين "، اها ما يف  ين، لص قلد: "يا ى و، اه ب اآممممممم لم مال  

ال تمأ همد حصالة، وال يليمه، و من فيومين"، وفيوين ما عليه  يٌن، فهقه ال تع م 
 هبقا اهللصالة. 

لكن لص كل د فيوممممين، قلد: "يا فيوممممين، أعطة ى و ألف لاير ليأتي  وبعو ا 
آمممأكاآمممب مع "،  قه حصالة  ليسمممد حصالةا، وااا  ة وكالٌة لفيوممممين يف وفال 
ا، يعا أحما أقصح: ترم أقرلممممممممممما  قا امل لغ ووُفه ث و  ،الوين واق اٌض منه أيضممممممممممما

 فليسد من باب اهللصالة الد تمأ هبا همة اثيين. 
 الشرط الثاني: أن يك ن الدين مستْرًّا . 

لم؛ فإحمه قو ي عقر، ك ا آممم ق معنا يف باب  قالصا:  رل هبقا أمصر منها:  ين السمممَّ
 السلم: احمه ان تعقر فله الفسخ، أو أ ق ال عض، أو الوم ح  يصجو. 

الوموال ق ين الو صح غي مسم قر؛ أحمه قابيٌن كقل  الوموال ق ين الو صح؛ فإن 
 للسقصط أو لسقصط حموفه؛ ان طلَّق ق ين الو صح آقط النوف. 

: أحما اآ أجرت من شخص ع ار  مو  مثال ذل كقل  اأجر  ق ين متام املو ، 
عشمر آمنصات، بكم ا أار  قاح: "عشر آنصات مبليصن لاير"، فهقا املؤجر جاله 

قاح: "اه ب اآمم ل ها من عامر؛ أحمه مطالب مبليصن شممخص يطال ه مبليصن لاير، 
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قي ة ا أار"، قاح: ال يومممهلل هل ؛ أن اأجر  قابلٌة للسمممقصط، اها تلفد العني 
 املؤجر  احمفسخ ا أار. 

كقل  الل ن مو  اخليار؛ اشمممم م ما فيوممممين جهاز جصاح بألف لاير، واشمممم ط: 
ل ا جالن ى و يطال ا مو   يار آمممممممممممممم عة أيام، ومل يسممممممممممممممو  الل ن ا، ا ن، ف

باألف أحل ه علل فيومممممممين، قلد: " ق األف من فيومممممممين؛ أحمه ما آممممممممو  ون 
امل ي "، حمقصح: ال،  مقا الوين القل علل فيوممممممممممممممين  يٌن غي مسمممممممممممممم قر، ملاها غي 

 مس قر  أن له اخليار آ عة أيام ممكن يفسخ العقو. 
  رط اثاح عليه. قا  ص املقوص  بالوين املس قر،  قه املسألة اأو،: ش

شمممممممممرط اثاح به؛ الوين اثاح به  ين ُيشممممممممم ط فيه االآممممممممم قرار والَّ ال  ماها يقصح 
  املونف   

  : (وال يُعتبََُر استْراُر اْلُمحاِل به)
و ممممصر ا: اعكي املصلممممصي؛  ممممار ابرا يم ملا أحما اشمممم يد منه ااصاح بألف لاير، 

الل ن، قلد: اه ب ُ ق الل ن  واشممم طد اخليار ملو  آممم   أيام، قاح ل: آمممو 
ا به ، الوين القل يطل ( ين مسمم قر)من فيوممين، الوين القل عنو فيوممين قرض 

ى و مسم قر والَّ غي مسم قر  غي مسم قر؛ أحمه ل اخليار آ عة أيام، فهين يوهلل 
 قا والَّ ال  قاح ل : حمعم يوهلل، ال يع م اآ قرار اثاح به، يع م اآ قرار اثاح 

 اثاح به.  عليه  ون
  : المسعل  الثالث 
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اهن.. عرفنمما: عنمموحممما اأو،: شممممممممممممممرٌط لل  مماح عليممه، المموين؛ حنن ا ن حم كلم يف 
الويصن ما حم كلم يف اأشممممخاص، وشممممرٌط لل  اح به، ا ن يقكر شممممرٌط هل ا، ما 

  ص 
( ََ َْ ًتا وَقْدرًا، وال يَُ نََْيِن ِجْنًسا وَوْصًفا وَوقَْ يَْ َُ رُ وُيْشتَََرُط اتِّفاُق الدى  : ( الفاض

 . )اتفاق الدينين جنًسا(: إذن هذا شرطه يتعََّ بالدينين جميًعا
الشيخ/ ى و ملا اش يد منه ااصاح بألف لاير، قاح: آو  األف، قلد: اه ب 
ا، فيومين؛ فإحمه قو اق ض ما مخس احلة  والر فخق منه،  ين توهلل اهللصالة وتمأ 

ا؛ لاير حُيصح علل لايرهمد هبقه اهللصالة  ال، ملاها  لعوم اتفا  واَّال ل الوينني جنسممممممما
 مل توهلل اهللصالة، ال تكصن حينئق  حصالةا حيوين هبا برال  القمة. 

 الشرط الثاني: )وصًفا(. 
: اشمم م من عنول ى و  كيف و ممفاا  و ممف أن يُ وممصر بوين غي النقص  ملالا

يو  جمتر آمممممممممممممكرل أو ممممممممممممماف كقا وكقا  رجة ثاحمية، ما  ص  يعا اف اض احمه يف
 رجة أو، و رجة ثاحمية، أو اشممممممممم م من عنول  رجة أو، أفضمممممممممين شمممممممممةل، وأحما 
أطالب فيوين ب  ر آكرل لكنه  وحمه يف ااص  ، عليه  ين والَّ ال  و قا له  ين 
والَّ ال  قلد: اه ب اآمممممم لم  ين  من فيوممممممين،  ين  قه حصالة  مممممم ي ة  ال؛ 

 لعوم اكا  الوينني و فاا. 
 )ووقًتا(. 
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ا بألف لاير مصعو آممممممموا  ا حاح، وأحما أطالب فيومممممممين بوين، ما  ص ى و يطال 
قرض؛ أن القرض حاح مطلقاا، لكن يُف ض ان أطال ه بوين ون امل ي ؛ اشم م 
من عنول آلعة علل أآاو يكصن مصعو السوا  بعو شهر، ى و يطال ا بألف 

شمهر،  ا بعولاير مصعو آموا  ا اليصم، وأحما أطالب فيومين بألف لاير مصعو آموا  
ملا جالن ى و قاح: آمممممممممممممو  األف، أحل   علل فيومممممممممممممين، حوممممممممممممملد اهللصالة 

 الو ي ة  مل كوين اهللصالة الو ي ة، ومل تمأ همة اثيين. 
 . )وقدرًا(

ملا جالن ى و قاح:  ات ل األف لاير، قلد: اه ب ُ ق من فيوين، ت نيَّ أن 
، مل صالة وبرأت همد  الالوين القل علل فيومممين مخسممم احلة لاير،  ين  ممم َّد اهلل

 توهلل اهللصالة ومل تمأ همد. 
َُ )  قاح:  َْ ََُر الفاض  . (وال يَُ

لص كند أحما أطلب فيوين بألفني، وى و يطل ا بألف، قلد: اه ب  ق األف 
من فيوين، أحل   علل فيوين ل أ ق األف؛ فأحما أحل ه علل ألف من األفني، 

َُ )ما يضر؛  َْ ََُر الفاض  . (ال يَُ
 عل  الرابع  في البا :  مرة الح ال المس . 

مممما ور  اهللصالمممة  اها قلنممما:  مممقه اهللصالمممة حصالمممٌة  مممممممممممممم ي مممة، أو  مممقه اهللصالمممة غي 
   ي ة، ما ور  اهللصالة الو ي ة

َُ ) قاح: َ  إل  ِذمىِ  اْلُمحاِل عَّيه وَبِرَئ اْلُمحي ََ الح ِْ  : (وإذا َصحىْت ُن
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معنمما مما: برأت همد، ليي علةَّ  يٌن،  ممقه ور مما، اها قلنمما: حصالممة  مممممممممممممم ي ممة، 
برأت، احم قين اهللق ا، همة فيوممممممين، ا ن ي  ل يرف   عصم عنوه أل مشممممممكلة يف 

َ  )الوين يقالمممممة فيومممممين، وبرأت همة اثيين،  قا معىن قصله:  ََ الح ِْ  إل  ِذمىِ  ُن
 ،  نا ال حم كلم علل اثاح عليه ال حمقوممممممممممممممو الوين، أوَّح ملا قاح:(اْلُمحَاِل عَّيَه
كان يقومممممممو: الوين اثاح عليه،  نا يقوممممممممو: الشممممممممخص اثاح   )المحال عَّيه(

ت لكم بممماثممماح اليمممه واثممماح عليمممه لكة حمُفرل  عليمممه؛ ولمممقلممم  أحمممما يف اأوح عمَّ
 بينه ا. 

  فمأت همد واحم قين اهللق علل همة فيوين،  قه ور  اهللصالة.  
 : (ويُعتبََُر ِرضاهُ )

 الرضا في الح ال   هذه المسعل  الخامس : ما م قا  

  ين الرلا يف اهللصالة مش ٌط أو غي مش ط 
عنممموحمممما ثالثمممة أطراف: اثيمممين، واثممماح اليمممه، واثممماح أو اث ممماح، ف ن المممقل يع م 

قه ترج    )رضَََََاه(؛ (ويُعتبََُر ِرضَََََاهُ )رلممممممماه من  قه اأطراف اللالثة  يقصح: 
 علل من  رلا م،ن  أقرب مقكصر، وبرأ اثيين. 

 يعا: رلا اثيين.  )ويعتبر رضاه( اهن..
لص جال ى و من  ون ما يسم أهن ما وه ب ا، فيومين، ال يوهلل اهللصالة؛ أن 

 مل أرلل، فال بو من رلا اثيين. 
 : (ال ِرَضا اْلُمحاِل عَّيه) الطرف اللان واللاليت:
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 ،ملا ه ب ى و لفيوين، قاح: ترم أحما أب ل من  الوين، قاح: ال، أحما غي مصافق
 أحما غي مصافق اال ان أآُلم لعامر. 
  له أن يرفض  ليي له أن يرفض.

 : (ال ِرَضا اْلُمْحَتاِل عَّ  َمَِّي ٍ )و 

م،ن  ص  ى و، ى اح يعا: ىاٌح،  قا اث اح القل أحيين  )وال رضََا المحتال(
اح علل ملةل  أو علل غي ملةل؛ قلممد: يما ى مو،  مق من فيوممممممممممممممين،  امما أن حيمُ

ما يقصح ال، وفيوممممين عنوه حمقص ، غا، مصآممممر، ليي معسممممراا، فيليمه فيوممممين بازح 
ال  صح، ال يع م ق صلمه وال رلمممممممممممممماه، لكن قلمد: يما ى مو، اه مب  مق املاح من 
فيومممممين، لكن ترم فيومممممين أمصره املا ية وآمممممط، ك ال أن تومممممم عليه،  ص حالياا 

 معسر لكن ان شال اهلل آصف يصفي ، قاح: ما عنول مشكلة، وافقد. 
 ها وافق ما القل آي وث  برأت همد. ا

 يف اأو، ال ُيش ط أن يصافق، يف اللاحمية وافق ف ا القل حوين  برأت همد. 
بعوما ه ب ا، فيومممممممين رأم أن املصلمممممممصي آممممممميطصح، قاح ل: واهلل أحما رأيد أن 
املصلممصي آمميطصح، تعا، آممو ن، قلد: أحما ما ل عالقة؛ أحما برأت همد باهللصالة 

  بعو رلاك.
فنقصح: اثاح اما أن حُياح ا، ملةل  فال يع م رلممماه؛ تمأ همة اثيين مطلقاا، واما 

 أن حياح ا، غي ملةل  فيع م حينئق  رلاه باهللصالة. 
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اهن.. اهللصالة علل غي ملةل يع م فيها الرلما، فإن رلة قلد له: أحصل  علل 
اهللصالة، صالة، وأحما راضه بفيومممممممين، ترلمممممممل مصافق باهللصالة  قاح: أحما مصافق علل اهلل

  فق ب لفيوين فصجو فيوين معسراا، وكان قو  نه مصآراا، ف ا اهللكم 
ان ُمْفًَِّسا ولم يكْن َرِضَي رََجَا به)  : (وإنَ 

-ان أحلد ى و علل فيوممممين، فق ب لفيوممممين ورأم أن فيوممممين مفلي معسممممر 
عنا ان م ط عاا مفلي  نا عمَّ به عن ا عسمممممار وليي أحمه يف باب اهللهر آممممميأش

شمال اهلل قري ا أن يف اهللهر عنوحما ثالثة أشمخاص: مصآمر، ومعسر، ومفلي،  نا 
ما أرا  الفلي مبعىن  قا النصي احمه مفلي، ال، مطلق ا عسممممممار، وآمممممميأش ال فريق 

ملا ه ب ى و ا، فيوين قاح: يا فيوين آو ن، قاح: أحما ما عنول  -بينها بعو
 شةل أآو ك، أحما معسر. 

قو رلمممممة يف اأوح قاح: أحما راضه ما عنول مشمممممكلة، فيومممممين أحما  فإن كان ى و
أ بر حمال و  مق منمه، فمإن كمان قمو رلممممممممممممممة فهين له أن يرج  علة  ليي له أن 
يرج  علة، وان كممان قممو رلممممممممممممممة،   ه ممب ف  ني أحمممه مفلي،  ممين لممه أن يرج  
علة  ليي له أن يرج  علة؛ أن همد برأت،  ص رلممة، فقمد برأت وليي له 

   علة. أن يرج
 

   انت الح ال  م المسََعل  السََادسََ  في هذا البا : ماذا ل َ 
 عَّ   من مبيٍا  



1969 
 

أحما اشمممممممممممم يد منه جصاح بألف لاير، قلد له: اه ب اآمممممممممممم ل ها من فيوممممممممممممين،   
اك شممممممفد أن ااصاح القل باعه ل جصاح مملصٌك ل يه، ال ي   مممممم يهلل والَّ باطين  

 ال ي  باطين؛ أحمه باي ما ال أل . 
لف أ ممالا ا ن والَّ ما له ألف  ليي له ألف، فإها ما له ألف ف ان ال ي   ين له أ

ا.. اها بطممين ال ي  بطلممد اهللصالممة؛ لعمموم وجص  المموين،  ممقه  ممممممممممممممصر   ، ت عمما بمماطالا
  املسألة الد تكلم عنها املؤلف.

َََاطاًل فال )قمممماح:  َََاَن اْلبََْيُا ب َََه، فَب َََه عَّي ََ ب َََ ََ بَثَمِن َمبيٍا، أو ُأحي َََ وَمن ُأحي
 : (ل َ َح ا

 ؛ ا ن أحما اشممم يد من ى و جصاح بألف)َمن أحيَ بثمن مبيٍا(حمشمممرحها ثاحمياا: 
ه: اه ممب أحل ممه بل ن امل ي  قلممد لمم -)بثمن مبيٍا(و ة -لاير، وأحل ممه بمماألف 

كه ؛ اك شممممممفنا أن ااصاح  قا ال أل)فبان البيا باطاًل(و ق األف من فيوممممممين، 
 ، ا يص مممممين ى و عنو فيومممممين يقصح: أعطيا، اهللصالة باطلة، مل )فال ح ال (أ مممممالا

اتومممممملد علل فيوممممممين قلد: ترم ال ي   قا باطين، ف ا اهللكم  اهللصالة باطلة، ال 
ََ بَثَمِن َمبياٍ )حق له يف أ ق شمممممممةل من فيومممممممين،  قه  مممممممصر   فَباَن  ،وَمن ُأحي

  .(اْلبََْيُا باطاًل 
ََ به عَّيه)  : ما  صر ا  (أو ُأحي

قوره ألف لاير ل اجر من جتار اا لة، زيو  قا : كان علل زيو  ين أعطي  مثال
جالت اليه ملالا  نو واشممممممم ت من عنوه أآممممممماور بألف لاير،  مممممممار يطالب  نو 
بمألف لاير، فقاح ل اجر اا لة: أحمد ت  ل حق   قاح له: حمعم أب ل حقة، قاح 
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ت نيَّ  علل ون امل ي (،  )له:  قه من  نو؛ أ ا اشممممم ت ما،  قا أحاح عليه 
 ، جمال تماجر اا لمة ي  ل يأ ق(المقل جرم بني زيمو و نمو)ن ال ي   مقا بماطمين أ

ا، وال حيق هلممقاك  ا؛ ف  طممين اهللصالممة ت عمما النقص  اال ال ي  بمماطممين، بطلممد اهللصالممة ت عمما
 ال اجر أن يأ ق منها شةل ل طالن اهللصالة. 

 :نعتي لَّمسَعل  التي بعدها (،َْ ولهما  وإذا ُفِسَي البيُا لم تََْبُط
 .(ِحياَل أن يُ 

 ما  صر  هل   يقصح النا م: 
دْ   وحيثمََا بََان فسََََََََََََاُد مََا انَعَََْ
 أمََا إذا اختيََارًا الفسََََََََََي جر 

 

ْد   فمَا انبن  عَّيه أيضََََََََََاً قد َفسَََََََََََ
 فَال فسَََََََََََََََاد لَََََََّذي قََبَََََََََّه طرا

 
فرل بني بطالن ال ي  وبني فسممممممخ ال ي ، ملا حمقصح: ُفسممممممخ ال ي  معنا ا باطين والَّ  

ب عليه  ثار، أما العقو الوممممم يهلل ت ت  ممممم ة   ممممم يهلل، لكن ال اطين ال ت تب
  ثاره عليه. 

 ما  صر  هل   
امرأ  ملالا ا ها  نو، ه  د ا، ىين ي ي  أآممممممماور، واشممممممم ت من عنو  قا اثين 
أآممصر  بألف لاير، ما القل حوممين ا ن  ترتب يف همة  نو ألف لاير ل اجر اليينة 

ن  : أحما ل حساب علل ال  قا، ملا جال يطال ها قاح: أعطيا األف لاير، قالد
 أآمممممممممممممماور من غي-الفالن، ال نمم  ممموين ل، اه ممب و مق األف لاير من ال نمم  

قالد له: اه ب و ق  -الق ب والفضممممة، اشمممم ت من عنوه أآمممماور من الن او
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حمقص ك من ال ن ؛ أن ل علل ال ن  م لغ وقوره ألف لاير أو أكلر، فهقا الرجين 
برأت همة  نو، واحم قين اهللق علل ال ن ، فهقا ملا متد اهللصالة ما القل حومممممممين  

صالة يعا ُفسممممممممخ العقو، ا ن بعو اهلل-الرجين ه ب لل ن  قالصا له: ُفسممممممممخ العقو 
ال ي   عقو -ُفسممممخ العقو؛ رجعد للوكان وقالد:  ق اأآمممماور ترا ا فيها عيب

ُفسمممممممممخ لصجص  عيب،  ص ا ن النقص  ُأحيين علل ال ن ، واحم قين املاح أ مممممممممالا من 
 نمو ا، هممة ال نمم ،  مين لممه أن يمأ ممق املماح من ال نمم  والَّ ال  لمه أن يمأ ممق هممة 

 املاح من ال ن ،   هلا أن تطال ه هبا. 
ا ن..  قه املرأ  اشممم ت اأآممماور بألف لاير، قاح هلا: أعطيا األف لاير، قالد 
لمه: اه مب  مق ما من ال نم ، ه مب ا، ال نم  معه ورقة والَّ معه شممممممممممممممهص  قاح: 

  األف لاير. أعطصن
ُفسمممممممممممخ العقو ق ين أن يعطصه أو بعو أن يعطصه األف لاير، ما يف فرل، فل ا أ ق 

  ة رجَّعد اأآاور ا، اثين، لكن ح  تضهلل املسألة -ق ين أو بعو-األف لاير 
ب  مممامهممما اف ض أحممممه مل يق ض األف من ال نممم ،  ص مممما ق ض، و ة جممممالت 

 الَّ ال  ما ت طين، من حقه أن يق ب لل ن ورجَّعد اأآاور،  ين ت طين اهللصالة و 
 ويأ ق األف لاير. 

ص له ا ن ما  - ة قمالمد: أحمما حصَّل   باألف أعطا األف، قاح هلا: ُأحيل  
قاح: أحيل  علل ال ن  تأ قين منه األف،  قه مسمممممممممأل نا،  - ين علل ال ن 

َْ، ولهما أن ُيِحياَل )قماح:  َي البيُا لم تََْبطَُ  املسممممممممممممممألة ؛ يفلهما()، (وإذا ُفسََََََََََِ
 اأو،: ال احل ، ويف املسألة اللاحمية: املش ل.
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يف املسألة اأو،؛ الوصر  الد هكرحما ا ا ن:  ين لل احل  أن حييين  نو علل ال ن  
مر  ثمماحميممة  يقصح: "ممما أعطيمم ه األف، اه ممبه وأ ممقيممه من ال نمم " أحممما أطممالممب 

، فاه به ق قو احم قين ا، همدال ن  ا ن بوين بنالا علل اهللصالة السمممممممممممممابقة، فاهلل
 ا، ال ن  و قل منه، يوهلل  قا والَّ ال  يوهلل،  قا معىن املسألة. 

َْ، ولهما أن ُيِحياَل )قاح:   .املسألة اأو، (وإذا ُفِسَي البيُا لم تََْبُط
 . )أو أحيَ به عَّيه(املسألة اللاحمية وما  صر ا  قاح: 

 -ق ين ف  -؛ أحمه قو اشممممم م زمان : زيو عليه  يٌن قوره ألف لايرنعخذ صََََ رتها
 م ق ين فاشممممم - ص يشممممم ل أآممممماور باا لة وي يعها بالقطاعة-من تاجر اا لة 

ف   من عنوه أغراض وأآمممماور وأشمممميال، و ممممار عليه  ين ل اجر اا لة كم  ألف 
 لاير،  قه القوة اأو،. 

 فجالت  نو لل  ين حق القطاعة  قا عنو زيو واشممم ت من عنوه أآممماور بأل
لاير، ا ن زيو يطالب  نو بألف لاير، اتوممممممممين عليه تاجر اا لة قاح: أين األف 
ما آمممممممممممو ت  قاح: اه ب  ق ا من  نو، فأحاح ال اجر علل  نو،   ُفسمممممممممممخ 
العقو القل بينه وبني  نو،  ين ت طين اهللصالة والَّ ما ت طين  ال ت طين اهللصالة، حيق 

ق النقص  من  نو، ملا جال يأ ق ل اجر اا لة يق ب ويأ ق النقص  من  نو، أ 
النقص  من  نو قالد: "أحما ُأحيل  علل ال احل  لكة تأ ق منه"، يف مشمممممكلة  ما 
يف مشكلة؛ أحمنا حك نا باحم قاح الوين؛  ار كأ ا  يٌن جويو فاحم قين الوين ا، 

 . )أو أحيَ( ناك، ملا جئنا حمطال ه رجَّعه ا، اأوح،  قا معىن قصله: 
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 : عندنا مسعلتان
  قه مسألة.  )َمن ُأحيَ بثمن مبيٍا( -
 . )أو أحيَ عَّيه به( -

 : ََ واحدة من هاتين المسعلتين لهما ص رتان هذه مسعلتين،

 : أن ي طين ال ي  فاهللصالة باطلة. الص رة اُول 
: أال ي طين ال ي  فاهللصالة   ي ة، واهللصالة ما  ام حمقلد املاح ا، الصَ رة الثاني 

فسممممممممممممممخ مويصحمية جويو ، من حقة أرج  الوين اللان علل هممة،   ترتمب بعو ال
 الوين اأوح. 

 واهلل و هلل رب العاملني،  قه  صر  املسألة. 
 حمن قين ا، باب الولهلل.



1974 
 

 [باُ  الص َّْحِ ]
حى إن لم  ََْر، أو َوَهَب البعَض وتَََرَك الباقَي صََََ إذا َأقََرى له بَدْيٍن أو َعيٍن فَعسَََْ

َرَط، وِممىْن ال ََ باقِ  يكْن شََ ح  تََبََر ُعه، وإن َوَضَا بعَض الحالِّ وَأجى َيه َصحى َيصَِ
َِ ببعِضه حااًل أو بالعكِس، أو َأقََرى له  اُسَْاُط فْر، وإن صَاَلَح عن اْلُمََجى

كناُه، أو يََْبِن له ف َقه ُغْرفً ، أو صََاَلَح ُمَكَّىًفا لِيُ  ِْرى له ببيٍت فصََاَلَحه عَّ  سََُ
ِ  بِعَ ٍض بََالُعب ِديََىِ  أو  ِْرى لََه بََالزوجيََى حى،-امرأًة لُت وإن بََََذاَلُهمََا لََه  لم َيصََََََََََِ

حى  ََ صََََ ذا فَفَع حى، وإن قاَل: أُِقرى بَدْيِني وُأعطيَ  منهَ  ًَّْحا عن َدع اُه صََََ صَََُ
 اُقراُر ال الصَُّْح. 
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 [باُ  الص َّْحِ ]
ه  معاقدةه يُت صَََََََََََ بها إل  م افٍْ  بين : -أيها ا  ص  الكرام- )الصَََََََََََّح(
 . مختَّفين

ي ني امل خا مممممم ني يف غالحظ.. ملا قلنا: "معاقو "  رجد معنا أحمصاي الومممممملهلل ب
املاح؛ اثنني  ا ممممم صا، وجئد أ مممممل د بينه ا،  قا ال حم كلم عنه  نا يف باب 

  (ۈ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)الومممممممممممممممممممممملممممممممهلل 

  قا ال حم كلم عنه  نا يف باب الولهلل.  [9]الحجرات:
: ا  ال  بني الناو،  قا ليي  ص املقوص .   ملالا
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نهم، بينهم، وحمقاش بي:  الٌف مالٌّ بني شممممممخوممممممني، وحوممممممين تصافق المْصََََ د
ف ص مملصا ا، حينٍّ مال؛ اما با برال، أو بإعطاؤه شمممةل بوح شمممةل، وال الب: احمه 
 مممماحب اهللق ينيح من رت ة عليا ا، رت ة ُ حمية؛ أحمه ما يسممممي  مممملهلل اال اها أحمد 

 تنازلد عن شةل، واالَّ كيف  ار  لهلل ! 
: ل  عشمممممممممر   الف لاير، يق وهلا  ب ويعطي  بفال الب احمه الوممممممممملهلل يكصن ملالًّ

 آيار  قي  ها تسعة  الف وترلل، ت واهللصن علل  قا. 
 ل  مليصن، يقصح ل : أعطي  تسع احلة ألف وال اقة آاىا فيه، و كقا. 

ة ما قلنا: املواهلل-حمصعان؛ وهل  أن امل خا  ني  -أيها ا  ص  الكرام–والولهلل 
املطالب اهللق  أن يكصن قان امل خالفان اما  -بني اثنني و لفني يف قضممممممممية مالية

مقرًّا به؛ يقصح:  ممممممهلل أحما مع ف ان علة  ين، فهقا يسمممممم ل  مممممملهلٌل علل اقرار، 
يقصح: أحما مع ف ولكن وُ ل أن ملي وحم ناقش؛ أكن حمص ين هللين؛ أحما ما أقور 
أعطيم  املماحلمة ألف كلهما، أعطيم  تسممممممممممممممع ماحلة ألف، أعطي  بوهلا قطعة أرض، 

 ملي وحم ناقش. 
 قل عليه والَّ ال   قا يس ل  لهلٌل علل اقرار.  قا ُمقر باهللق ال

: يُوَّعة عليه  ق يقصح: يا ابن اهللالح آممممممُو ، قاح: أ ممممممالا ما ل  شممممممةل الثاني
عنول، وال ل  عنول شممةل وال أعرف . اجلي حم فا م، ترم آممأرف   عصم يف 
اثك ة، ملي وحم فا م واالَّ آممأرف  علي   عصم، جلسممصا وتفا صا وتص مملصا ا، 

بوح اثاكم، و قاك يُنكر؛ يقصح: أحمد ما ل  شمممةل، لكن أن لكة أآممملم  حين
من اثاك ة والقضمممممايا واملرافعات وأُ ور ىامة، بوح املاحلة ألف الد توَّعيها أحمد 
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وأحما ال أ ممممممممممممموق ، لكن املاحلة ألف الد توَّعيها ُ ق  قه السممممممممممممميار  فقط وتنازح 
 اثاكم والقضايا،  قا  لهلل عنها، أحما ما مع ف لكن لكة تسل ا من مصلصي

 علل احمكار والَّ اقرار  علل احمكار. 
  والصَّح عَّ  إقرار ن عان:تعا، بالولهلل علل اقرار،  بوأ املؤلف 

 َصَّحه عَّ  جنس الح . 
واحمو يُطلمب منه ماحلة ألف لاير، قاح: أحما أعطي  تسممممممممممممممعني ألف وآمممممممممممممماىا يف 

ا، فهقا من ومممماهللصا علل  قال اقة، قاح: أعطا تسممممعني وآمممماى   يف ال اقة، ف 
 جني اهللق والَّ ال  

يُطل ممه مبمماحلممة ألف لاير، أعطمماه بممالريمماح والَّ ال  أعطمماه بممالريمماح أقممين منممه، فهممقا ممماها 
يع م يف تكييفه الفقهة  ابرال، أبرأت  من عشر   الف، فقط  قا القل حوين، 

 فهقا الولهلل تكييفه الفقهة: أحمه ابراٌل من عشر   الف. 
 رال ُيش ط له ثالثة شروط آيقكر ا املؤلف، وحم وأ ا ن يف الوصر  اأو،مبا أحمه اب

 من الولهلل علل اقرار قاح:
 : (إذا َأقََرى له بَدْينٍ )

  .- قا أقرَّ له بوين-اع ف أن ل  ماحلة ألف لاير 
 : (أو َعينٍ )

ا  الْناع[أحما أع ف ان أحما أ قت من    ]شََََرح منته  اُيرادات[و ]َشََََى
نمم ، أع ف هبممقا، و ة مصجص   يف الكراتني، لكن ي  ل هلمما  مميت اآمممممممممممممم عر مما م
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وتنقيممب وكممقا، أحممما مع ف هبممقا،  ممقا أقر لممه بمموين أو أقم،رَّ لممه بعني، عني مممالمم  
 عنول. تواهللنا علل ماها 

 : (فَعْسَْرَ ) قاح:
  من الوين. )فعسْر(

 : (أو َوَهَب البعضَ )
 سمممممممقط بعض الوين؛ يقصح:يف العني، يعا:  مممممممصر  ا آمممممممقاط: أن يُ  )أو وهب(

  بوح املاحلة ألف أعطا تسعني ألف، اآقاط بعض الوين. 
ا  الْيعا: بعض العني، قاح: واهلل طاملا أحمد عنوك  (أو َوَهبَ )  ناع[]َشََََََََََى
ا  الْنََََاع[، أحمممممما م نمممممازح عن ]منته  اُيرادات[و ]منته  ، لكن ]َشَََََََََََََى

 أحما م  س  فيه، أعطا اياه.  اُيرادات[
 عض يعا: أآمممقط ال )فاسَََْر أو وهب البعض(عني،  قه معىن و ب، بعض ال

 أو و ب ال عض. 
 : (أو َوَهَب البعَض وتَََرَك الباقَي َصحى )

علل حاله، م  سمممممممممم  بال اقة، ما حك ه   ممممممممممهلل، ما  ص القل  )وترك الباقي(
  هلل  ا آقاط. 

ملا أبرأته من العشمممممممر   الف  مممممممهلل ا برال وليي ل  حق ترج  فيه؛ أحمه آممممممميأش 
معنا يف باب اهل ة أن اهل ة اها قُ ضممد ليمد، والوين يف ُحكم املق صض؛ أحمه يف 
هم ممه، فممإها أبرأتممه من العشممممممممممممممر   الف برأت هم ممه، لص احممم  رجعممد قلممد: "واهلل 
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تورل ال أآاى "، تراجعد، ل  ت اج  والَّ ليي ل  هل   برأت هم ه؛  هللَّ 
 ا برال. 

 اب الك اب  وية ل ، لكن أعطا الكوأحممد و   ه ك اباا يف ق ضمممممممممممممم ه، قلد: "
اللان" فيومممهلل والَّ ما يومممهلل  يومممهلل هل ، لكن هكروا هلقا ثالثة شمممروط أو أربعة 

 شروط لو  ه: 
 : (إن لم يكْن َشَرطَ )الشرط اأوح قاح: 

يقصح: "ان جئ ا مبن هل ا يرا ات فكشممممممممممممممماف القنمماي  ممويممة لمم "، اها جئ ا، 
 يوممممهلل، ملاها  أن اهل ة عنوحما ال يوممممهلل جعله شممممرطاا له، والممممهلل، ف ا اهللكم  ال

تعليقها ملين ال ي ،  ص يقصح: "اها أتيد  قا فاللان ل "، ال يومممممممممهلل تعليق اهل ة 
عنوحما، فإها جاله بعو هل  ال بو من  مممممممممي ة  جويو  لله ة، ال يكصن مص صباا له 

 بالوي ة السابقة؛ أ ا معلقة، والعقص  ال يوهلل تعليقها. 
عشر  الف"، قاح: "اها آوتَّا ال سعني ألف فأحما مساى   أو قاح: "آاىا يف

يف العشممر   الف"، فرج  الرجين ال يد و بَّر ال سممعني بعو يصمني جال قاح: " ق 
ال سمعني ألف"، قاح: "جياك اهلل  ي  ات العشر  الف"، قاح: "ال، اتفقنا ان 

"، باقة ابعطي  تسمممممممعني ألف"، قاح: "يقصح يف اليا : " مممممممهللَّ ان مل يكن شمممممممرطا 
علي  عشر   الف؛ أن تل    ٌة ملعقة" واهل ة ال يوهلل تعليقها بشرط، وآيأش 

 معنا يف باب اهل ة: أن اهل ة ال يوهلل تعليقها. 
رهََا الفْهََا  يْ ل ن : "ان مممدر فممأحمممد برلٌل من  يا، وان مممدَّ والفََائََدة يَََذ

 فأحمد برلٌل من  يا". 
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 عندنا ص رتان: 
 ا مدر فأحمد برلل من الوين. : يقصح: اهالص رة اُول 
: يقصح: ان ممدَّ أحممد فمأحممد برلٌل من الموين، يعا: مما أطمالمب وصََََََََََ رة  َانيَ 

 الصرثة. 
 ما رأيكم فيها  كال ا   ي ة  ما الد توهلل  

"ان مدر فأحمد برلٌل من الوين"  قه توممممممهلل و ممممممية، تع م و ممممممية، ف وممممممهلل من 
العقص   وهلقا الص مممية مناللليت؛ أن تعليق ال ومممرف علل املصت و مممية ويومممهلل؛ 

الد تق ين ال عليق، يقصح: "اها مد افعلصا كقا وكقا من مال" يومممممممممهلل والَّ ال   ص 
أ مممالا الص مممية حقيق ها اأمر بال ومممرف بعو املصت؛ فهقه تومممهلل لكن تكصن من 

 اللليت؛ أ ا و ية. 
 "وان مدَّ أحمد فأحمد برلل"  قه غي  مممممممم ي ة، ملاها  أ ا تعليٌق لإلبرال علل
شمممرط، ااا  ممم  نا ال عليق يف الص مممية و ة أن يعُلقها علل مصت املص مممة، أما 

 مصت غيه  قاك تعليق فال يوهلل. 
 : إذن عندنا أربع  شروط

 : أالَّ يكصن شرطاا؛ أحمه ال يوهلل تعليق العقص  علل شرط. الشرط اُول

 : أالَّ أ ن  عن ا قرار اال بقل . اُمر الثاني
ه علة، ممماحلممة ألف، لكن لص تممق مب لل  مماكم كلهمما آممممممممممممممصف قماح: "أحممما أ رل احمم 

أج و وأحمكر؛ لن أع ف وليي عنوك شمممممممهص  وال بُينات، ت  ان أع ف تك ب 
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ل ا ن تنازح عن عشممممممممممممممر   الف وأبشممممممممممممممر أحما أع ف" فال يوممممممممممممممهلل هل ؛ أحمه  
 كا كراه. 

 : قالصا: "أال يكصن بلفظ الولهلل. الشرط الثال 
ملاحلة ألف تسممممعني ألف" بلفظ الومممملهلل، ملاها  أن يقصح: "أتومممماحل مع  مقابين ا

ي  ل يسممُصل معاولمممة الرجين، ي  ل يع ين معاولمممة،  ص معاولمممة ماها  ال سمممعني 
حق م،ن  حق الواحلن، واملاحلة حق م،ن  حق الواحلن، أحمد ما عنوك أ مممممالا شمممممةل 
ح  تعمماوض! ممما العصض الممقل بممقل ممه ل، أحمممد تقصح: "أحممما أعطيمم  كممقا مقممابممين  

مقابين! فهقا اللفظ ال يوح علل املقومممممممممممص  فال يومممممممممممهلل،  قا اللفظ  كقا" ما يف
يوح علل قضممية احم  تعاوض، واملعاولممة ما يوممهلل أحمد تعاوض مبال عن مال؛  
كلهما النقص  حمقص ل؛ وهلمقا يقصح الفقهمال: "أحممه ي ي  بعض مماله ب عض ماله" ما 

 يوهلل  قا. 
 من جاحلي ال مي.  -ا برال أو اهل ة-أن يكصن  قا الولهلل  الشرط الرابا:

 ماها يعا جاحلي ال مي  أعطيكم ملاح وقصلصا ل يوهلل والَّ ال: 
ولٌّ علل ماح ي يم، وماح الي يم  قا جال شممممخص وأتلف منه شمممميئاا، وث د علل 

م معه ، فمق مب ي فما -قي مة ا تالف-هممة امل لف مماحلمة ألف لاير بموح ا تالف 
ُم لف، يليم  أن تسممممممممممو ه"، قاح له: قاح: "آممممممممممُو  املاحلة الد علي ،  قا قي ة 

"حم فق؛ أعطيكم تسممممممممممعني ألف فقط، وت نازح عن العشممممممممممر   الف"، قاح: "حمعم، 
تنازلد ل  عن العشممممر   الف"، يوممممهلل والَّ ال  ال يوممممهلل؛ أن  قا ليي له حق 
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ال مي،  مقا ي مي بأمصاح غيه، فال يوممممممممممممممهلل هل ؛ أحمه ليي جاحلي ال مي، أما يف 
 شيو تنازح عن مال  ال بأو. مال  أحمد ُحر مكلف ر 

 إذن هذه أربع  شروط ُعَّم منه: 
 عوم الو ة اها شرط، اال  الح اأوح.  -
 وعوم الو ة اها كان بلفظ الولهلل.  -
وعوم الو ة اها منعه حقه؛ قاح: ما أقر ل  اال اها تنازلد واال ما  -

 ل  حق عنول. 
لف ؤ والومممممممممصر  الرابعة: أن يكصن ممن ال يومممممممممهلل تمعه، وحمص عليه امل -

 . )وال يصح ممن ال يصح تبرعه(فقاح: 

 ملين: ول الي يم.  )وال يصح ممن ال يصح تبرعه(
  احم قين املؤلف ا، مسممألة  أ رم يف ال اب، و قه املسممألة أن يضمم  بعض الوين 

 اهللاح. 
ا ن  قا يقصح: "أحمد مطالب ا ن مباحلة ألف حاح آممممممو  ا"، قاح: "ما رأي ؛ 

 منها عشممممر   الف و ق ا ن أربعني ألف وأُجين ا ن  ة ماحلة ألف، ا وممممم ل
اخل سممممني ألف ملو  ثالث شممممهصر، اتفقنا علل  قا " قاح: "اتفقنا علل  قا، ما 
عنول مشممكلة، أبرأت  من عشمممر   الف وأجَّل   يف مخسمممني ألف"، ما اهللكم  

 ماها قاح املؤلف  
ََ باِقَيه)   :(وإن َوَضَا بعَض الحالِّ وَأجى
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 ؛  وم له العشر   الف. ل()وضا بعض الحا
 : (َصحى اُسْاُط فْر)وأجىَ باقيه 

حى اُسَْاُط فْر) ؛ أحمه اآمقاٌط  م يهلل، قاح: "أبرأت  من عشر   الف"، (صََ
 برأ والَّ ال  وقلنا: ا برال الزم اها  ور من : أبرأت  يف  ين، الزم. 
)صحى قاح:   ملاها ال أجيين غي  م يهلل  ط عاا ما معىن كصن ال أجيين غي   يهلل  

وال يومهلل ال أجيين، ما معىن كصن ال أجيين غي   يهلل  أحمه حيق  اُسَْاط فْر(
لممه مطممال  ممه، لكن اها  ص آممممممممممممممماكممد عنممه جياه اهلل  ي، يعا كصحمممه تركممه ممما يف 
مشمكلة، لكن بعوما   ين يف  قه املومماهللة حموم، قاح: "املشمكلة ا ن اخل سممني 

ا ا ن ى ال اليها"، فق ب اليه قاح:  قه ما يسممممو  ا اال بعو ثالثة شممممهصر، وأحم
"أحما فكَّرت يف املصلصي، وتأحميد، وتأملد، أع قر ل ؛ ال أ وم ل  شةل وال 

 أُأ،جل  يف شةل، حمرج  ك ا كنَّا" ما رأيكم  
أما قصح: "ما أ وممممممممممممم ل  شممممممممممممةل" راحد علي ، وأما قصله: "ما أُأ،جين" حمعم؛ 

 ال ي أجين.  اأجين  قا غي   يهلل، من حقه أن يطال ه، اهللاح
 املسألة الد بعو ا  ة مسألة "ل  وتعهَّين" ما  صر ا  

يممأش الرجممين يطلممب من الشممممممممممممممخص  ينن، يطلممب منممه  ين لكنممه  ين مؤجممين "ال 
تنسل يا شيخ تسو ن، باقة ل  شهر واحو، تسو  يف  اية الشهر املاحلة ألف، 

 لف يف  ايةال تنسمممل جُهي أمصرك من ا ن"، قاح: "الومممراحة أن أآمممو ك ماحلة أ
الشهر ما أقور، لكن أُعُهين ل  ا ن، ومقابين ال عهيين  قه الف   اليمنية أ،فيوك 
بوح املاحلة ألف تأ ق تسممممعني ألف وتسمممم فيو منها من ا ن، العشممممر   الف  قه 
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لص ُتشممممممُ ين ال سمممممممعني ألف يف ال هار   الح الشمممممممهر أتد ل  بالعشمممممممر   الف"، 
هل  أحمد ت نازح عن جيل من الوين، أصز ف قمابمين أن أتنمازح عن اأجمين مقمابين 

  والَّ ما أصز  ماها قاح املؤلف  
َِ ببعِضه حااًل أو بالعكسِ )  : (وإن صاَلَح عن اْلُمََجى

َجَ ببعضَََه حاًّال( مل يوممممهلل هل ، ملاها مل يوممممهلل  قالصا:  )وإن صَََالح عن الم
: ور  عن بعض الو ابة.   أوالا

الربا االَّ املعاولممة عن اأجين! أحما أتنازح عن  ثاحمياا: أن  قا  ص ملين الربا، ما  ص
ين أو أحممد تموف ، يعا ك مما أحمممه حيرم عليمم  أحمممد تمموف  زيمما   كة تشمممممممممممممم ل  اأجم،
أج،ين، فأحما كقل  ا ن يف  قه الوصر  أش ل من  اأج،ين، أقصح: اأجين حق  
بعا اياه وأعطي  عشمر   الف مقابين أن تسمو ن ا ن، فومار ملين  صر  الربا؛ 

 ا مجا ي العل ال علل عوم جصاز هل ، ال بشرط مس ق وال باتفال  الحق. وهلق
يف مسألة "ل  وتعهَّين" مجهصر العل ال علل عوم ااصاز، وحُمسب  قا القصح ا، 

 املقا ب اأربعة كلها؛ أحمه ما أصز مسألة "ل  وتعهَّين". 
 ما  صر  العكي   )أو بالعكس(  قاح: 

ه حاالًّ وإن صََََََََََاَلَح عن اْلُمََجى )  مما العكي  "وز  يف ( أو بالعكسِ َِ ببعضََََََََََِ
 الل ن"  قه شممر  املسممألة للشمميخ ابن علي ني هبقا، الشمميخ ابن علي ني 

(ا ن  ممممممممصرتنا الد أ قحما ا: -يقصح  َجَ ببعضََََََه حاالًّ  :)إن صََََََالح عن الم
ين وزه  يف الل ن أو زه  يف الو "حمُقص يف الل ن وحمُقص يف اأجين"، عكسمممها: "زه 
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اأجين" و ة ربا ااا لية،  قه ال شممممممممم  يف كرأها بإمجاي العل ال، و ة ربا  يف
 ااا لية. 

ر  الشيخ/ غي ش )بالعكس(ال هصش شرحها علل وجه    ر، ال هصش شر  كل ة 
....، أو حمسمممم   منكم، م،ن ابن علي ني، قاح الشمممميخ/ منوممممصر ال هصش 

إن )كسمممها،  قه مسمممأل نا؛ عنوه اح  اح   ر يف شمممر  الع ار     قه ليسمممد ع
) َجىَ ببعضَََََه حاالًّ ما يف اشمممممممكاح، عكسمممممممها   ص حاح، قاح  صَََََالح عن الم

َجىَ(-ال هصش  إن ): " مماحل عن اهللاح"، -اعكسممها،  ممار )إن صََالح عن الم
) َجىَ ببعضََََه حاالًّ  قاح ال هصش: "ان  ممممماحل عن اهللاح ب عضمممممه صََََالح عن الم

 ."  مؤجالا
احلة ألف آممممممُو  املاحلة ألف ا ن، قاح: ا وممممممم ل يعا قاح: "يا رجين، مطالب مب

يف الل ن، بمموح ممماحلممة ألف اجعلهمما تسممممممممممممممعني ألف، وزُو  ل يف املممو ؛ بممموح مممما 
أآممممممممو ك ا ن أآممممممممو ك بعو شممممممممهر"  قا شممممممممر  ال هصش هلا، ما القل ير  عليه   
كالوممممممصر  اأو، الد آممممممم قد؛ فوممممممار يف املنت تكراٌر؛ أن مرَّت  قه الومممممممصر ؛ 

شممميخ/ ابن علي ني يقصح: ال، ين  ة أن ُتشمممر  علل  مممصر   جويو ، و ة  فلهقا ال
ك ا حمقصح: "حمُقص يف الل ن مقابين حمقص يف اأجين، عكسممممها: زه  يف الوين وزه  

 يف اأجين". 
  هكر بعو هل  مسمماحلين ال يوممهلل الومملهلل عليها، ومسمماحلين يوممهلل عليها الومملهلل، 

يال يسمممد كين اأشمممما كين شمممةل يومممهلل الوممملهلل عليه بعصض، يف أشممميال يومممهلل، ل
 فيها ماليٌة يوهلل املعاولة عليها، ملاح هل  قاح: 
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 : (أو َأقََرى له ببيٍت فصاَلَحه عَّ  ُسكناهُ )
: غومممممممممممممم ه، أو  ممممممممممممممار  يقصح: "احممثر ال يد، ترم حق " الرجين أ ق ال يد ملالا
ال يد يف يوه، بأل شمممممكين  من اأشمممممكاح، قاح: "أحما مع ف ترم ال يد حق ، 

بين أن أآممكن فيه آممنة"، حمقصح:  قا الرجين اقراره  ين  ص لكن أحما آممأقر ل  مقا
أمٌر ممالٌّ أصز له أن يعاوض عليه  ال، ملاها  أحمه ان كان  مممممممممممممما قاا فهص واجٌب 
عليه أن يقر هبقا اأمر، وان كان كاهباا ما يوممممهلل احم  تعاوض علل الكقب، ال 

، ال يوممهلل تعاوض علل شممةل واجب علي ؛ ترم أ مممُلة ولكن توفعصا ل حمقص !
مما أصز؛  ممقا أمٌر واجممٌب م   رٌم عليمم  بمالشممممممممممممممري، ال أصز أن تطلممب من أحممو  

 عليه عصلاا وأجراا. 
 : (أو يََْبِن له ف َقه ُغْرف ً ) :الص رة الثاني 

يقصح: "ترم أحمما أع ف ل  أن ال يد حق ، لكن بشممممممممممممممرط: ا هلل ل أبا  ور 
قا واجمممب عليممم  والَّ ال  ثمممانه فصقممم ، أو أبنه مل ق، أو أبنه غرفمممة"، ا قرار  ممم

واجب علي ، ال يوممممممهلل أن تعاوض، قاح: "ما يف مشممممممكلة، اه ب اع ف عنو 
القالمممممممة، وحم فق"، قاح: "مت، اك ب ل ا ن اع اف، بسممممممممم اهلل الرمحن الرحيم، 
أممما بعممو، اج    الطرفممان واتفقمما علل ا ش أن يقر زيممو هبممقا ال يممد أحمممه لع رو، 

رو فصقمه غرفممة"، وافق قماح: "متمام"، ه مب للقممالممممممممممممممة ال نمو اللمان: أن ي ا لمه ع 
قاح: "يا شيخ  قا ال يد حقة، وفالن آاكن فيه أو أ قه"، قاح له: "حمعم، أحما 
اع فد له علل أآماو احمه ي ا ل غرفة"، يقصح له القالة: "اع اف  مأ صه به 
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ا موال عقر ملن أقر، أما ال يد  قا ت  ل تسمممم أجر ت فا م معه بال فا م  اص، أ
 أن يعاوض علل ا قرار فال". 

ِْرى له بالُعب ِديى ِ )  : (أو صاَلَح ُمَكَّىًفا لُِي
ا ع ممو،  مممقا يقصح: "زيمممو  مممقا ع ممو، رقيق، مملصك؛ أحمممما   ممقا رجمممين يمموَّعة أن زيمموا
ا، ما اشممممممممم ان أحو، وأحما حر، وال  اشممممممممم ي ه من السمممممممممصل"، زيو يُنكر يقصح: "أبوا

لف لاير مقمممابمممين أن تقر علل حمفسمممممممممممممممم  شممممممممممممممةل"، قممماح: "ا  ، بعطيممم  مممماحلمممة أ
بمالع ص يمة"، ان كمان  مقا فعالا ع مو وأحمكر وكمقب ال أصز أن يأ ق؛ أحمه واجب 

  عليه ا قرار، وان كان  ص حر ال أصز أن يس لَّ حمفسه بعصض. 
ِْرى له بالزوجيىِ  بِعَ ٍض )  : (لم َيِصحى -أو امرأًة لُت

ا، مما أحمما زوج  "، أحمكرت، قاح: ؛ قماح: " مقه زوجد"، قمالمد: ")أو امرأة( أبموا
"ُ قل  قا امل لغ من املاح واع يف باليوجية"، يوهلل والَّ ال  ال يوهلل هل ، ملاها 
ما يوممممهلل  أ ا ان كاحمد زوج ه فال أصز أن تأ ق مقابين؛ أن اع افها واقرار ا 

 واجب، وان مل تكن زوج ه فال أصز أن تأ ق مقابين أن ت قح حمفسها. 
 : (وإن َبَذاَلُهما له ُصًَّْحا عن َدع اُه َصحى )ن: عكسها ا 

 ممممصر  املسممممألة: بالعكي،  ممممصر  املسممممألة: ا ن القل ي قح العصض القل يُوَّعل 
عليمه بالع ص ية أو باليوجية؛  قا الرجين ه ب لل  ك ة وا َّعل قاح: " قه املرأ  

ا  ، " زوجد"، قالد: "أحما ليسد زوج ه"، وتو ين يف ىاكم ومشاكين، قالد:
 قه مخسممممممممني ألف لاير وتنازح عن الوعصم مقابين أن ت ك  قه الوعصم"، له أن 
يأ ق  يومممهلل الوممملهلل  قاح ل : يومممهلل الوممملهلل، ملاها يومممهلل الوممملهلل  أحمه مقابين 
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ابرال عن الوعصم، واملرأ  يوممممممممممممهلل أن تف ول حمفسممممممممممممها من زوجها بعصض  والَّ ال  
 يوهلل، فهقا كقل . 

صم يقصح: "فالن  قا ع و عنول:، فالن  قا والع و حمفي القضمممممممممية: اها رف   ع
ا؛ أحمما حر،  ، "مت  اسََََََََََتعبَدتم النَاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًايقصح: "أبموا

فقماح له: "ا  ، ُ ق  قه املاحلة ألف واتركنا من اثاكم واملشمممممممممممممماكين"، فأ ق ا، 
يومممهلل  قا الوممملهلل والَّ ال  يومممهلل، ملاها  أحمه يومممهلل للع و أن يشممم ل حمفسمممه من 

 . (بأقساط )املكات ةالسيو 
حى ): المسََََََََعل  التي بعدها ََ صَََََََََ ذا فَفَع  وإن قاَل: أُِقرى بَدْيِني وُأعطيَ  منهَ 

 : (اُقراُر ال الصَّْحُ 
ا، ترم ما عنوك   قه حيلة ممكن واحو يسممممم خومها؛ اها واحو منكر يقصح: "أبوا

ف،  ال بُينة وال عنوك شمممممةل"، قاح: "ا  ، املاحلة ألف ما أب ل من  اال عشمممممر 
لكن تصُق  ل وتق ب عنو القالممممة وتقصح: يا شمممميخ، أحما و ص اتفقنا أن أع ف 
هبقا الوين و ص آمممممميعطيا منه كقا"، مت االع اف، بعو هل  يقصح: "ما أعطي  

ذا(شممممممممممممةل"؛ أن  قا قصله:  من باب الصعو، واال فال يوممممممممممممهلل  )وأعطي  منهَ 
 يم الصفال به. املعاولة علل جمر  ا قرار، أما وعو  قا ال يل

تعا، ا، الفوممممممممممممين اللان: و ص م علٌق بالومممممممممممملهلل علل    احم قين املؤلف 
 احمكار. 



1988 
 

الومممممملهلل علل احمكار عرفنا  ممممممصرته يف اأوح: الشممممممخص القل يُوَّعة عليه يقصح: 
"عليم   ين ا ف  ل مماحلممة ألف"، قماح: "مما علة، شممممممممممممممةل، وال أعرفم ، وال لمم  

 شةل"،  قا الولهلل علل احمكار.  
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َه   ()فص
َكَت أو أَْنَكَر وه  َيْ َهَُّه  م صَََاَلَح بماٍل  وَمن ادىَع  عَّيه بعيٍن أو َدْيٍن فسََََ
ْفعَ  ََْخُذ منه بشََََُ ُي الصَََََُّْح، ويَُ حى، وه  لَُّمدىِعي بياه يََُرد  َمعيُبه، ويَُْفسَََََ ٍ ، صَََََ

حى في َحِّْه  َذَ  أحُدهما لم َيصََََََََََِ فعََ ، وإن ََ ولآلَخِر إْبرا ه، فال َردى وال شََََََََََُ
فعٍ  با َِّ شَََََُ رَِقٍ  وَقْذٍ  وال َح ح  بِعَ ٍض عن سََََََ ِطًنا، وما َأَخَذه حرافه، وال َيصَََََِ

ُُْر الش فعُ  واْلَحد .   وتََْرِك َشهادٍة، وَتْس
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
َه    :(وَمن ادىَع  عَّيه بعينٍ  :)فص

اف القناي  قا القل يف مك      قا ل (ادىَع  عَّيه بعينٍ ) ؛ أحما أقصح: "كشمممممممممممممَّ
ا؛  مقا أحمما اشمممممممممممممم ي مه من املك  ة الفالحمية ليي ل "، قلد: "ال،  أحمما"، قماح: "أبموا

أحمكر، أو مل ف )ُادعي عَّيَه بعيٍن(والك ماب ك مايب وأحممد اآمممممممممممممم عرتمه"،  أحممد حمماوه 
 ُيوُول، فسكد أو أحمكر، يعا آصالا أحمكر أو قاح: "واهلل..." أبا أن يُمُقر. 

ا، ليي ل  شةل".   أو بوين؛ أقصح: "أعطا ماحلة ألف"، تقصح: "أبوا
 : فهذا له حالتان

ا، أحممما يف قرار  : أن يكصن  ص فعالا أهممين  ممقا االحََالََ  اُول  أمر، يقصح: "أبمموا
حمفسمة مق ن  أحمه  قا الك اب ليي ك اب ، أو أحما يف قرار  حمفسة مق ن  أحمه ليي 
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ل   ين، أو أحما ما أعرف وال أتقكر ان اآ وحمد من  شةل"، فهص أهين ا ن، 
 ف ا اهللكم   قه اهللالة اأو،: أهين. 

ه أن  معنا أحمه ال أصز لأحمه يعرف اهللق ويكقب،  قه آمممممممممم أش الصََََََََ رة الثاني :
 يأ ق شيئاا. 

 لكن القل أهين ف ا اهللكم  
 : (أو َدْيٍن فَسَكَت أو أَْنَكَر وه  َيْ َهَُّه  م صاَلَح بماٍل َصحى )قاح: 

هل ؛ قاح: "ا  ، ال تو لا يف مشممممماكين وتشممممم كة علة يف اثك ة،  )صََََحى(
حموممممممممُفة وحمن هة و  ت  ل الك اب حقة،  ق  قه بوح الك اب ُ ق  قه ألف لاير

 النياي وحمُنهة النياي القل بيننا"، يوهلل والَّ ال  يوهلل. 
ا ن األف لاير  قه الد أعط ها ل ، أآمممممممممم اه/ فيوممممممممممين، قلد ل : "يا شمممممممممميخ 

فقط    قا ك ايب أحما، أحما أعطي   اياه ]زاد المستْنا[فيوين،  قا الروض املرب  
ا، أحمد ما تكة تقرأ فيمه وتسمممممممممممممم فيمو أحمد أ قته ومتلك ه"، قلد: "أب ا وا  قكر أبوا

احم  أ قت ما شمممممةل"، ف ا القل حومممممين  أعطي ا مخسمممممني لاير وقلد: "ُ ق 
 قه مخسممممني لاير؛ كة حمنهة النياي القل بيننا وما يوممممي  اطرك اال طيب"، فأحما 
أ ق ا وقلد: "راضه علل  قا"، اخل سمممممممني  قه الد أ ق ا بالنسممممممم ة ل، ماها 

 . (ي بياه وه  لَُّمدىعِ )يقصح املؤلف  
 ة  -ة أحمايف ُحك -؛  قه اخل سمممممممني لاير بالنسممممممم ة ل أحما (وه  لَُّمدىِعي بياه )

وٌن ل ي  الك اب لفيومممين؛ أن أع قو احمه ك ايب، وأ قت مخسمممني مقابين ك اب، 
 بي  والَّ ما  ص بي   بي ،  قا لل وَّعة بيٌ . 
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َل   مرتين:ما ور  كصن  قا الولهلل لل وَّعة بي    ر الم   َذ
 (يََُرد  َمعيُبه) ُول :ا : 

: مقطصعة، والَّ ميور ، والَّ (يََُرد  َمعيُبه)  ؛ يصم أعطان املاحلة لاير اك شمممممفد ا ا ملالا
 ألٍّ ما كان، من حقة أن أفسخ ال ي  وأر ر ا والَّ ال  حمعم. 

أقصح: "ك مممايب"، قممماح: "ال،  ]زاد المسََََََََََتْنا[أو  ص بممموح مممما يعطيا عنممموه 
النياي"،  بوله وحمنهة ]دليَ الطالب[، ُ ق ]دليَ الطالب[بعطي  بوله ك اب 

، ملا ف   ه اك شمممممممفد احمه مسمممممممكصب يف  ا له شمممممممال ]دليَ الطالب[فأ قت 
ومقطعمممة فيمممه بعض اأورال، قلمممد: " مممقا معيمممب"، أليي  ص بي  ا ن والَّ ال  
بي ، وال ي  فيمه  يار عيب والَّ ما فيه  يار عيب  فيه  يار عيب، تفضممممممممممممممين يا 

فيومممين ُ ق ك اب  مصعوحما اثك ة، مهن حقة والَّ ال  من حقة؛ أن  قا شممميخ 
  لهلٌل يف حكم ال ي ، وال ي  يل د فيه  يار العيب، ففسخد الولهلل، ليي بيا

 وبين   لهلل،  قه ور  أو،. 
  ََْخُذ منه بُشْفَع ٍ ) : قاح: مرة  اني  ما  صر  هل    (ويَُ
ليها ر   قه الد تق ب وتأش ع: ملا جئد لفيوممممين قلد له: "السممممياصَََ رة ذل 

 قه آميارش"، قاح: "غي  م يهلل؛  قه آيارش وال أ قت من  شةل"، قلد: 
"يا فيوممين تقكر"، قاح: "من أجل  يا شمميخ أب ل أرالممي ؛ آممأعطي  حوممد" 

فقلد:  - ص مشم ك  ص والشميخ ى و، أرض يف املالويف شراكة بينهم شيصي-
أرض الفالحمية"، فق لد حومممممممممم ه من "أحما أعطي  مقابين السمممممممممميار  حوممممممممممد يف ا

 اهن كأحمه باي ل حومممممممممممم ه من -بالنسمممممممممممم ة ل ون أ قه السمممممممممممميار -اأرض وناا 
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اأرض، أليي كقل   مهن حق ى و احمه يأ ق ما  قه اهللوة ويطلعا باخلارل 
 ق الشفعة وال ما مهن حقه  حقه؛ أن  قه شفعة، باي الرجين حو ه فللشري  

 طيا قي ة تل  السمميار  ويطلعا من الشممراكة،  قا معىنأن يأ قه بالشممفعة، فيع
ََْخُذ منه بُشْفَع ٍ )قصله:    .  (ويَُ

 : (إْبرا ه، فال َردى وال ُشفع َ  )ولآلخرو ص فيوين؛  (ولآلَخرِ )

 يد ك اب جيو وط عة حممثيفة وىققة، رج  لل  ]دليَ الطالب[ملا فيوين أعطان 
ي ا  وجو أن ك اب النكا  مقطص و مين يف ك اب النك ]زاد المسَتْنا[حممثر يف 

من الك اب وما يف الك اب أ ممممممممممممالا ك اب النكا ، رج  اتوممممممممممممين علة قاح: "يا 
عمامر، أحمما أريو أن أفسممممممممممممممخ الومممممممممممممملهلل القل بيننا؛ أن الك اب القل عنول فيه 
عيمب"، حيق لمه والَّ ال  ال حيق لمه، ملماها  أن  ص يموَّعة أن  مقا الك اب ك ابه، 

، فليي له حٌق أن يفسما أ ران فيه عيب والَّ  خ  ما فيه عيب؛ ك اب  أحمد أ الا
لصجص  العيب، و ص أ مممممممالا ما  ف   قا مقابين شمممممممرال شمممممممةل ح  حمقصح بي ،  ص 
  فعه مقابين أن ُيمئ حمفسه من الوعاوم القضاحلية فقط، فليي له حٌق يف هل . 

 : )فال رد وال شفع (
: ا ن أحمد وى و عنوكم أ  رض، بيد آمممماكنني فيه يفما  ممممصر ا   ممممصر ا ملالا

املالويف، قلد: "حوممة ل  حموممف ُمشمماي ل  وحموممف ُمشمماي له"، فأحما جئ   
قلد ل : "فيوممممين، ترم اهللوممممة الد أحمد توَّعة ا ا ملك ، ليسممممد مهلكا ل  
ا؛  قه حوممممد وال يد بيد أحما  ا، غي  مممم يهلل، أبوا  ة ملٌ  ل"، قلد له: "أبوا

، وأحما آمممممممممممأقالمممممممممممي  علل  قا وى و بالشممممممممممميصي"، قلد ل : "ما  ص  ممممممممممم يهلل
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املصلمممصي"، قلد: "ال تقالممميا وال شمممةل،  ق  قه آممميار "، ملا أعطان السممميار  
ا ن،  ين من حق ى و احمه خُيرل فيوممممممين من اأرض ويقصح: أحما   ق بالشمممممممفعة 
حومممممممممممم   والَّ ال  ليي له هل ؛ أحمه ما يف بي  يف اهللقيقة؛  ص متسمممممممممممم  مبلكه 

 ا يقصح: مل تن قين اليه اهللوممممة بعصض  مال ح ولكن أبرأ حمفسممممه من الوعصم، ف 
 حمُل د الُشفعة،  قه املسألة. 

 قا الكالم كله في ا لص كان امل وممماهللان يمثنان  مممول حمفسمممه ا؛ كين واحو يمثن 
أن كالمه  ممممممممهلل، وحيوممممممممين  قا أحياحماا باخلطأ، لكن لص كان واحو منهم يكقب 

  ويعلم كقب حمفسه ف ا اهللكم 
َذَ  أحُدهما لم يَ )   : (ِصحى في َحِّْه باِطًناوإن ََ
حى في َحِّْه باِطًنا) ب ؛ حقيقة اأمر: أن  قا العقو غي  مممممم يهلل، وي ت(لم َيصََََِ

 علل عوم الو ة 
 . (وما َأَخَذه حرافه )

ك مما يوممممممممممممممن  بعض النمماو يممق ممب لل  ك ممة يرف   عصم علل أل واحممو، رأم 
ابراا عن  ث ممه كمموطط ين مماي رف   عصم يف اثك ممة قمماح: "املخطط  ممقا ملكة؛ ور 

كابر" ملاها  ح  يأش  ماحب املخطط يقصح له: "يا شيخ، اتركنا من املشاكين، 
 ق  قه عشمممرين ألف واطل  من املصلمممصي"، و ص يعلم كقب حمفسمممه، ف ا أ قه 

بعض  -حمسمممأح اهلل العافية والسمممالمة-فهص حرام عليه، والوممملهلل باطين، ولءآمممف 
واهللالح  ص ممما حممينَّ يف يمموه، بعض  النمماو ال ي صري أن يممأكممين حالح والَّ حرام،

فيق ب لل  اكم وييعىل القضمما  وييعىل الناو، و ص  -حمسمأح اهلل العافية-الناو 
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يعلم أحمممه كمماهب، لكن من بمماب أكممين أمصاح النمماو بممال مماطممين، فمماملؤلف يقصح: فال 
، يقصح: " ص أعطان"، ال، ولص أعطاك، فاملاح )في حْه باطًنا(يوممممممممهلل الومممممممملهلل 
  قا حراٌم علي . 

ر أربا مسائَ ال يصح فيها الصَّح بع ض   :  م َذ
َِّ ُشفع ٍ )  : (وال َيِصح  بِعَ ٍض عن َسرَِقٍ  وَقْذٍ  وال َح

 : )سرق ( لهلل 
يأش معنا يف باب السممممممممرقة: أن حو السممممممممرقة ال يُقام اال اها طالب املسممممممممرول منه 
 مباله، فلص أرا   قا السمممممممممارل ي وممممممممماحل م   ممممممممماحب املاح يقصح: "أ ف  ل  كقا

 مقابين ترك حو السرقة" ال يوهلل  قا. 
 : )وقذ (اللان: 

وال حو الققف، م  أن حو الققف حٌق شمممممممممممخومممممممممممة، لكنه ليي ماالا تومممممممممممهلل 
 املعاولة عليه. 

 : )وال حَ شفع (اللاليت: 
؛ ا ن  ماحب الشركة ا ن القل أل  اأرض، أحما شري  م  )وال حَ شَفع (

 ،  ممممممماح   قا القل أل زيو يف اأرض،   بعد حومممممممد فهال شمممممممريٌ    ر
النوممممممممممف ا  ر من حقه أن خُيرل  قا الشممممممممممري  ويأ ق اأرض بكاملها، لكن 
ليي من حقه يقصح: "ا   يا شري ، اها ب يد ان ما   ق ُشفعة ا ف  ل ألف 
فعة ليي  فعة"، له حق يف هل   حمقصح: ال؛ أن حق الشممممممممممُ لاير، واالَّ بث ق الشمممممممممُ
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ه  ه الشمري لوف  الضرر فقط، ما  ص حق احم  ت زل بحقًّا مالياا وااا  ص حٌق أث 
  وت يعه. 
  :(وتََْرِك َشهادةٍ )الراب : 

يقصح: "ا  ، أحمممد عليمم   ين ممماحلممة ألف، ترم ممما يف أحممو يشممممممممممممممهممو علل  ممقا 
الوين اال أحما وزيو، أعطينا عشمرين ألف وحنن حم ك الشمها   وما حمشهو علل  قا 

علل حق، حمقصح: أصز  ال أصز  المموين"، يقصح لمم : معمماولمممممممممممممممة علل منفعممة أو
 هل ؛ أحمه ُأ   ا  الل بالشها  .

ُُْر الش فعُ  واْلَحد  )  . (وَتْس
قاح ل : مبهر  ما يناقشمممممم  يقصح: "ا  ، ترم بطالب بالشممممممفعة ان مل توف "، 
أصز احمه يأ ق من  شمممةل والَّ ال  ال أصز؛ جمر  احمه حماقشممم  يف املصلمممصي آمممقط 

فعة، ملاه صر، ا  أحمه آيأش معنا يف باب الشفعة: أن الُشفعة علل الفحقه يف الشمُ
جمر  ما ي وأ يناقش يف أل شممممممممممممةل ثان، ما ام ما طال   به علل الفصر آممممممممممممقط 

 حقه. 
 ؛ حو الققف؛ أحمه ال يُقام اال مبطال ة املققوف. )الحد(وكقل  

 تعا، ا، مساحلين ُيس يها الفقهال "أحكام ااصار".    احم قين املؤلف 
حمقف عنو  قا، وحُمك ين ان شمممممممممال اهلل يف الورو القا م، واهلل أعلم، و ممممممممملَّل اهلل 

 وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني. 
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 ]اُسوَّ [

َال:   .0:14:40س
أجازوا  قا، و ص بالنس ة ااحلي ال مي ول الي يم، يقصح: "الوين لاحل ، ال  ا : 

و ه ب الكين"، فهنا تومممممرفه بإآمممممقاط ان مل ُأآمممممقط بعضمممممه و  ق ال عض واال ق
ال عض ملوممممل ة والَّ ل ي موممممل ة  ملوممممل ة؛ فهص توممممرفه  ص ي وممممرف باأحظ 

 فهقا  ص اأحظ؛ وهلقا حمصَّ بعض الفقهال علل جصازه.
َال:   .:1::0:1س
 ص توممممممممرف ا حمسممممممممان عن غيه ال بو أن يطلب فيه موممممممممل ة ال ي،  ال  ا :

سممممه يعا: فسممممه! يعا مقوممممو يضممممر حمفتوممممرفه عن حمفسممممه بكيفه لص ي  ل يضممممر حم
   يُنقص ماح حمفسه ما يف مشكلة، لكن ماح غيه ال.

َال:  ل عنو أحو م  ين مخسني ألف، وال بُينة ل أُبُينها عليها، ف ا الع ين  س
الع ين: اها كان  ص مقر يُؤ ق بإقراره، اها كان غي مقر ما تقور، واهلل  ال  ا :

 أعلم.
َال  .1:32:36: س

: ممكن الد قلنا ا: احمه يقصح: "تعاح حم وممماحل"، احمه حيضمممر معه شممما وان ل  ا ا
حيضرون اجمللي، يقصح: "يا مجاعة أحما وفالن ترم عليه  ين،  هلل يا فالن " قاح 
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ل: "حمعم  مممممم يهلل"، وحم  ل حم فق ا ن علل احمه أُبرحله من الوين اها فعين...، يعا 
 اهلليين مصجص  .

َال  .33:361:: س
وممملهلل عن حو السمممرقة، يقصح: "حُمسمممقط حو السمممرقة مقابين : ال يومممهلل الل  ا ا

عصض مال" ال يومممممممهلل، ال ق ين وال بعو، يقصح: "احممثر، أحما ترم أه ب للقضمممممممال 
وأطالب باملاح، ويُقام علي  حو السممممممممممرقة، أعطا م لغ ح  أآممممممممممقط عن  حو 
السمممممرقة"، فأ ق امل لغ، قاح: " قا امل لغ حق اآمممممقاط حو السمممممرقة، أعطا امل لغ 

 املاح القل آمممممممرق ه، الوين"، فقاح: " ق  قا الوين القل آمممممممرق ه"، فأ ق اللان
 شةل عن اآقاط حق السرقة، ال أصز هل .

َال  .1:36:39: س

ال ما  ص بشمممممرط،  م يقصلصن: الوممممملهلل اما أن يكصن من جني اهللق،  ال  ا :
ال ُيشمممممم ط بالنسمممممم ة للومممممملهلل علل ا حمكار ال يشمممممم ط أن يكصن من غي ااني، 

صلصن: قممو يكصن من جني اهللق فهممقا ابرال، قممو يكصن من غي جنسمممممممممممممممه لكن يق
فهقا بي ، قو يكصن حمقو بنقو فهقا  مممرٌف ال بو فيه من كقق شمممروط الومممرف، 

 و كقا.
َال  .1:39:39: س

 : حمعم، ال ُيش ط اآ قرار اثاح به. ل  ا ا
َال  .1:39:15: س
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لم ال يومممممهلل اهللصاح بهال  ا  من  وال عليه، و قه : ال، آممممم ق عنوحما؛  ين السمممممَّ
لم وبي  املص مممممممصف يف القمة، ومجعد فيه أكلر من عشمممممممر   الفرول بني  ين السمممممممَّ

 فرول بينه ا، وان شال اهلل أعطيكم ايا ا يف الورو القا م حملراا وحممث اا.
آ  احم  اللهم و  وك، أشهو أن ال اله اال اهلل آ  احم  أآ  فرك وأتصب 

 الي .
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 الدرس اُربع ن
 م ورمحة اهلل وبركاته.السالم عليك

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، 
 وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

هنا يف الوين، وأن يعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا أن يفقُ   فنسأح اهلل
 احمه ول هل  والقا ر عليه. علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا،

يف الفقه علل مق ب  ]املقن  ا  وارزا  املس قن  يف [وما زلنا م  شر  ك اب 
 ومجعنا به يف جنات النعيم.  ،تعا، $ ين أمحو بن حن ينا مام امل هَّ 

 قه و ، صاروكنا قو و لنا ا،:  اية "باب الولهلل" يف الكالم عن أحكام ااه 
 علق ال لوية، ما ي يات ة الد يف زماحمنا  قا من مسؤول -أحكام ااصار-اأحكام 

 هبقه اأمصر. 

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 ، وعلل  له وأ  ابه أمجعني. م وبارك علل حم ينا ى و  وآلَّ 

 اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، ولل سل ني، يا رب العاملني. 



2000 
 

ََ  "وإنتعا،:  $ ونفح املقا  َقرارِه أو هغيرِ  ه ا ِ  في َش رتِه ُغصنُ  َحَص

 فتحُ  النىافذِ  لدىْر ِ ا في وَي  زُ  َقْطُعه، فَّه وإال َأْمَكَن، إن َل اهُ  أََب  ف ن َأزَاَله،
َُ  وال وِميزاٍ ، وِدَى ٍ  وساباطٍ  َرْوَشنٍ  إخرا ُ  ال لالستطراقِ  اُب ا ِ   ذل  يَفع

، ِإْذنِ  بال ُمشتَََركٍ  وَدْر ٍ  ارٍ ج ِمَّْ ِ  في َِّ  عَّ  َخَشِبه ْضاُ وَ  له وليس اْلُمْسَتِح
 المسِ دُ  ذل َو به، إال التسْي ُ  يُْمِكْنه لم إذا الضرورةِ  عندَ  إال جارِه حائرِ 
َهَدفَ  إذا وغيُره،  اآلَخرُ  َعمَِّرهيَُ  أن أحُدهما فطَََّبَ  َضَررُه ِخي َ  أو ِجَدارُهما انَْ
ذا عَّيه، ُأْجِبرَ  مَعه َْناُة" والد واَل ُ  النْهرُ  َو  .وال

ََ ُغصُن َش رتِه في ه اِ  غيرِه أو َقرارِه َأزَاَله، ف ن أََب  َل اُه إن  "وإن َحَص
 َأْمَكَن، وإال فَّه َقْطُعه". 

 يف الكالم عن أحكام ااصار، ما ي علق بأحكام اايان. شرويٌ  -ك ا قلنا-و قا 

ره اها حوين غون شهر   عال :ت $ ا المصن والمسعل  اُول  التي َذ

 ااار يف  صال جاره أو قراره. 

ولكنه ، انمن بي كم ل يد ااي  تو ار  ،ال ون ديعا تولَّ  ما معا يف  صاحله 
ه حكم واهلصال ل، ا من  صال اأرضال يش ين حيياا من أرض ااار، لكنه يش ين حييا 

 .القرار
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أو يعا  فهقا احم فاي،، أرض اايان ال ون ح   ار علل تو،: أو علل القرار
 القل يليمه ازال ه.  :قاح ف ا القل يليمه ، أرض ال ي بوون اهحمه ش ينٌ 

صال جاره أو ونه عن  يعا ين  ة هلقا ااار أن يييين غُ  :"هُ الَ "أزَ قاح املونف: 
 رض جاره. أعن 

 م. ص، لن ن أن يمُ مكون، ان ألل  ضرر أن يلصل  قا ال ُ  فإنَّ  ن ازال ه عفإن أىب ااار 

 َقْطُعه". فَّه "وإال قاح:ما أكن  فإها لصيناه ينكسر   واها كان

 أحصاح، أو ثالث  رجات: ةفوار عنوحما ثالث

 : ييله  احب أل ي، -فاهلل و هلل رب العاملني- ييله ااار بنفسهأن يُ  اُول
 ه بنفسه  لن يه فإن مل يُ  ال ون بنفسه.

 :هُ ي، صُ لن امل ضرر له أن يم،  نَّ أ فننتَْ إل  الخط ة الثاني  وهي . 
 حمه أصز ازال ه وكسره. إف مل أكن  نإف 

 أحكام ااصار.   يف قه املسألة اأو،

  ا  اه املونفك بالطريق أو بالورب االحم فايأحكام ااصار:  ا يفلة اللاحمية  نأاملس
 تعا،.  $

 والطريق أو الورب حمصعان:
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لطريق ا، و، بين  ص لع صم املسل نيليي ملكاا وال و واا بأح حمافقٌ   ربٌ  .1
 الواحلرل، الطرل النافق  الد أر هبا الناو. 

 رين. ىوص  حماو  ش ك بني أُ ، مغي حمافق   أو طريقٌ   ربٌ  الن ع الثاني: .2
 ملاح هل : 

ر ىلة غي حمافق مرو )  يك  صن عليه  ،جتو طريق يو ين علل ثالث أو أرب  بيصت
 ملول ة أ  اب من مع صم املسل ني، أ فهقا الطريق  ص ملول ة  (،-م لق-

 من يسكن علة  قا امل ر. يسكن علل  قا امل ر 

 و قا له حكم.  ،فهقا له حكمٌ 

 ففيه مسال ان: ، -الطريق العام لل سل ني كلهم- بوأ أوال: مبا ي علق بالورب النافق

ليه أو ف هلل ا  ين أصز ل  أن تن ف  هبقا الطريق، بف هلل باب   المسعل  اُول :
 لة اأو،.أ قه املس حمافق  اليه 

 حمعم.  وال  ا :

 بنا ه الوكة  ة: - تض  عليه  كة-  ين ل  أن تن ف  به بش له :المسعل  الثاني 
 ،-أعاله لُي َّس عَّ   بن  عَّ  المكانلكنه بنا  يُ  ،مثَ هذا الكرسي مثاًل 

ن يعىن ش، ون ل عليه ش اك يكصن الش اك له ر، ره أو خُين ، ل عليه ممثالت للسيار ره أو خُين 
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 اطريق مييابا ل ا،  قا الره أو خُين ، -شرف  مثاًل تعرفصن الروشن  -خيرل ا، اخلارل 
  و كقا، -  مياه اُمطاررِّ صَ الميزابا ه : الذي يُ -

 ف هلل ال اب ا، الطريق النافق. ف ا حك ه  :ل  اُول  فهيعأما المس

  إلستطراِق"."وَي  ُز في الدىْرِ  النىافِذ فتُح اُب اِ  لقاح: 

 ، ومرورهم،المسَّمين لمصَّح  ُنه؛ أصز ل  أن تف هلل باباا ا، الطريق النافق
ا للو صح بابا  تف هلله منه تس طرق ،مشكلة فليي  ناك، منهم وأحمد تطراقهم،واس

  قا معىن االآ طرال.   ،واخلرول

ق ا ص ف هلل حمافل :ملين، ف هلل باب  ل ي االآ طراليقصح:  ومقابين االآ طرال ما  ص 
 من باب أو،.  ف ا حك ها  أصز أم ال  لو صح الش ي منها فقط. 

 ة اأو،. أل قه املس

 :أشيال هكر املونف أربعة، أن تن ف  به بإ رال شةل  اليه   الثاني :علالمس

المسَّمين   عم ف لمصَّح  ه  الطريَ هذا نُ ال ي  ز إخراجها" قاح: "
رها بشرطين إال الشخصي  لمصَّحت  تشغَّه أن ل  ي  ز فال  لفْها ،ا َذ

    حمقكر الشرطني. أوالا  ألكن حمقر 

 ما  ة اأرب  أشيال 
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 "يعا: "ال إخراُ  َرْوَشٍن ، ش،  من شةل ليهع يصل  القل الش اك ال ُ رل الر،ؤن
  قه اأو،. . أرل  حوو  عن ا ارجا  ال يد، حو عن  ارجاا يكصن اخلارل

  ٍلمظَّ .ا ما  ص الس اط ": الثاني : "وساباط  

  ٍ س عَّ  أعاله.ََّ  ْ يُ  بنا ه أ ا  ة:  هكرحماالوكة ": الثال : "وِدَى  

  ٍ ح    الما  والمطر ونرِّ صَ الذي يُ : معروف  صامليياب ": الرابا: "وِميزا
 . ذل 

 فهقه ال أصز ا راجها ا، طريق املسل ني.

 : قالصا اال بشرطني: ]الشرو [قاح الفقهال يف  

 رر.عوم الض الشرط اُول:

 اهن ا مام.  والشرط الثاني:

 ل ممثلة ا، الطريق،  ارجة عن حوو  أرله  أصز أم ال  ره ف ا حكم احمسان خُين 
 ال أصز.

 اها مل يكن  ناك لرر أصز  ولص مل يكن فيه لرر  
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أو من  ،ال يكفة احم فال الضرر، بين ال بو من احم فال الضرر واهن ا مام :حمقصح
 غي ا.  وأيات ه ا مام ملين ال لول، وكَّ 

 لة اللاحمية. أ قه املس

ُ ط،   قا الوربا، حمن قين ا ن ا، الورب املش ك،  ص ليي  ربا عاما    له وُ و،  اه ن
ا أر به املليي  ربا ، ملول ة ثالث أو أرب  أو مخي بيصت فقط سل صن، ا حمافقا

 ف ا حك ه  ، اص ب عض ال يصت وااا  ص  ربٌ 

َُ ذل  في ِمَِّْ  جاٍر  "ِ ْذِن اْلُمْسَتحِ ب إالوَدْرٍ  ُمشتَََرٍك "وال يَفع َِّ. 

ر: فهقا أما مل  ااا :"في ِمَِّْ  جاٍر وَدْرٍ  ُمشتَََرٍك" :يف الورب املش ك قاح
 .معين لشخ ٍ  مَّ ه  ُنه ؛ ا ر

حو أيعا عنوحما أرلان م هاورتان، فصل  ة، : أحما أريو أن أل   كشخصقاح 
 صز اال بإهن ااار. ال أ ااارين يف أرض جاره  كةا أصز 

 ار ال أصز هل  اال بإهن ا مام أم اا أصز أم ال  ،ل  جارهفصل مه  هُ أو ف هلل ميياب
  .خاص مَّ ه  ُنه ر؛بإهن ااا

  .حمفي الكالما، ل روشنا ره اللاليت: أن خُين 
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 ،ز بشرطني قه جتص  : أنَّ يف الورب النافق قلنا حنن باملناآ ة الكالم القل آ ق
 لكن  قا ال ينط ق علل الوكة. ، ام، وعوم الضرراهن ا م ا:و 

صل  لكن القل ي، تصل  علل أرض الطريق ؛ أ ااالوكة قالصا: ال جتصز مطلقا 
قالصا:  قا أصز بشرط: أمن  ،وامليياب ،والروشنساباط، ال :علل  صال، ملين

 الضرر، واهن ا مام. 

 أنَّ  قصحم  حم :لةملمثا لرر  ليي فيه كيف يكصن  ،حمأ ق ملاح علل أمن الضرر
 فيها لرر  ليي وم  حمقصح ،فيها لرر

قا فيه    قا فيه لرر أم ال ، اها جالت الشاحنات متشة يف الطريق تووم فيها
 لة الضرر. أعلل مس  قا ملاحٌ . لرر

َُ  "وال قاح:  ُمشتَََرٍك". في َدْر ٍ  ذل  يَفع

 َدْر ٍ ال في في ِمَِّْ  جاٍر و : "ا ن أحكام الورب املش ك، واملل  اخلاص
قلنا: ال أصز فعلها يف مل  ااار وال يف الورب املش ك اال بإهن ، ُمشتَََرٍك"
 املال .  ق يف مل  ااار  ص من املس  ه ، قاملس  ه 

  ص أ  اب  قه ال يصت.  ق من  ص ويف الورب املش ك املس  ه 
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  هحمهمن املطلصب ا ،تريو أن تض  ممثلة يف أوح طريق يؤ ل ا، مخسة بيصت
 ال يصت اخل سة الد بعوك. 

لكن القل بعوك  م أ  اب ، يف  قا ق ل  ليي له اهنٌ  قلال ق ل   قلوال
 ا هن يف  قه املسألة. 

 ق  جاز هل .ن املس  ه هه واها أ، 

 ول  اخلشب يف حاحلط ااار. :  احم قين ا، مسألة و ة

حلط اوي ا أآقفه ويض   شب ال سقيف يف ح ،اها احمسان جال يريو أن ي ا
 هلا حال ان:   أصز أم ال  قا أصز ،ااار

 . فيه وَأِذنَ  مَّ ه  هذا عس ب ال ؛اها أهن ااار الحال  اُول :

 هقه هلا  صرتان: ، فأن ال يأهن ااار الحال  الثاني :

وار ا، ول  اخلشب يف ج أن أكنه ال سقيف من غي حاجة   الص رة اُول :
  .ذل  له ي  ز فال ه؛أكنه ال سقيف بووحم، ااار

 هقه أصز. ف، أن ال أكنه ال سقيف اال بقل  :و ة ،الضرور  والحال  الثاني :

 عَّ  حائِر جارِه".  ٍ "وليس له َوْضُا َخَشبِ 
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 َخَشِبِه".ويف حمسخة: " ، "بَ شَ "خَ :  قه اأو،

 قصح االآ لنال ماها ي،  قا  ص اأ ين، ليي له أن يض   ش ه علل حاحلط جاره

 لضرورِة إذا لم يُْمِكْنه التسْيُ  إال به".  "إال عنَد ا

 .قل أن ال أكنه ال سقيف اال ب :و ة حالة الضرور  ، قه حالة ااصاز

 .أحد حَ  عَّ فيها عدوان ال ُنه؛ الضرور  ويف غي ا  حمعم يف ،ن  جازهه فإن أ، 

 ماها لص كان جاره املسهو  ا،  قا لص كان جاره شخوا 

را  أن ي ا  ين له أن يض  علل حاحلط املسهو أو جين آاكن جنب املسهو، وأر 
 ال  ماها يقصح املونف 

ذل  المسِ ُد وغيُره"  ."َو

ذل  المسِ ُد وغيُره" أو  بنال مصقصف علل الفقرال، يعا مسهو، أو ملالا : "َو
 ل  لي يم، أو حنص هل . مه 

 :و ة مسألة ت علق باايان ،حمن قين ا ن ا، مسألة مه ة

عنوحما شةل حي ال ا، ا ال ، و قا الشةل يس فيو ،  ال  شةل  اها اح يىل ا، ا
 يان  مشكلة يف  ناكملاح هل : ، منه اايان كلهم، اثنني أو أكلر من اثنني
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ين لنا  ، حسابكم أحما ليي ل   يٌن يف هل  فأ ل صه علل قاح واحو:، الع ار 
وحنص هل  ، ويعلل حسابنا  ص آيس ف ه علل ا  ال   أحمه لص أ ل ناهمه أن ُمن 

 م املاح  ما طريقة قس  ه  س، قن ف ا اهللكم  كيف يمُ  ،من  قه اأمصر

َهَدَف ِجَدارُهما أو ِخيَ  َضَررُه"يقصح:   ."إذا انَْ

 ف،قو يكصن بعض اأحيان اااران هل ا جوار واحو يف النو: "ِجَدارُهما"
 ه أحما ل  أحمد  وم حقيقةا، قاح له:اف وين له تشقق، أو  ح ا، السقصط، أو 

َهَدفَ  ماها يقصح املونف   ين له هل   لن أ ف  شيئا!   .َررُه"أو ِخيَ  ضَ  "إذا انَْ

 "فطََََّب أحُدهما أن يََُعمَِّره اآلَخُر مَعه ُأْجِبَر عَّيه".قاح: 

 ي شاركان يف هل .ف :"ُأْجِبَر عَّيه"

َْناُة". ذا النْهُر والد واَلُ  وال  "َو

لل  ق ا ن ع، ه اين ك، لن  ال يص ين املال ا، مه ك هارل لل ال، جمرم لل": النْهرُ "
ال القل فإها حولد مشكلة يف جمرم امل، ين املالآ يين امللاح: املصاآي الد تص ُ 

الشري   م، وُأن  ،م بينه اس، قن حمه يمُ إف، وا ال  واح ال ا،  ياحمة   يه ايص ين املال ال
 أو ااار علل ا  ال  واملشاركة يف ا  ال .

ذا النْهرُ  َْناُة" ص  والب املال، وكقل  و : والد واَل ُ  "َو  املال.  الد تص ين: "ال
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لد تص ين ا وا ن يف اأمللة اهللويلة  ة: املصاآي، اخليان، أآالك الكهربال ملالا 
 ي.وعلل  قا فقُ ، ا، الع ار  الد يسكنصا فيها

 يقصح النا م:

 ممممممممممما يكممممممممممصن حاجممممممممممةا لل شمممممممممم كن 

يُلمممممممممممي،من بمممممممممممقاك ممممممممممممن بمممممممممممقا قمممممممممممو   
  كن اشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   
ممممممممممممممممممبه اأمممممممممممممممممممالكه  ،س،  و ممممممممممممممممممؤال  ه

يف الي،ينمممممممممممممممممممممممممموه والممممممممممممممممممممممممممنقنصه هوو   
 اشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اكه 

   
 في شاركصن  سب أمالكهم. 

  :مََّ وبيا السى  ،بيا الم ص   في الذم  :بالفروق بينوعدتكم 

 يف  ي ة العقو: :ل  اُوليعالمس

 ي . م، ويوهلل بلفظ السلف، ويوهلل بلفظ ال ل، يوهلل بلفظ السَّ  :مل، بي  السَّ 

 م.ل، ان كان حاالا فال يوهلل بلفظ السَّ  :  املص صف يف القمةبي

 ام ال  ر أيضا حاح، ويس ل ا يف القمة بل ن  ا مص صفا احمسان أن يش ل مترا  يعا أرا 
 ة اأو،.لأ قه املس فليي له أن يعقو  قا العقو بلفظ السلم.، غي مؤجين حاالا 
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ا و واملعان،   يف العقص  باملقالعم ) :أنَّ  أليي اأ ين قد يْ ل قائَ: :باملناآ ةو 
ا رو اأمي أيضا  يف و   مل، ب ي لفظ السَّ  :تقصلصن فل اها(، ال باألفاه وامل ان

 ب ي لفظ الولهلل  :قلنا

ي لفظ فل اها تش طصن أن يكصن ب  (،العم  يف العقص  باملقا و ال باألفاه)
 وب ي لفظ السلم  ناك  ،الولهلل  نا

 العم  يف العقص ) :أنَّ  اأ ين ،أن تقصح: حمعم -الكرام أيها ا  ص -ااصاب 
وح علل لكن األفاه  ة القصالب الد ت(، باملقا و واملعان، ال باألفاه وامل ان

 !أليي كقل  ، املعان

ف يوح علل  الف املعىن، تقصح: أحما أريو أن أوق ف ييت أتيد يف العقو بلفظ  
 :تقصح-يولهلل  قا  ، قا ليي بصقف  قا، لكا آأك ب يف وثيقة الصقف أنَّ 

 ال يولهلل.    -(العم  باملقا و واملعان)

، ااا  ة معطا و   قه السلعة ليسد م يعةا  :آأك ب ولكا ،تقصح: أريو أن أبيعه
 أليي كقل   و،عة بأحمه قوخيالف ما توَّ  أحمد ا ن تأش بلفظ  

 ،  قا لفظٌ له حاالا  قا آلم وجتع :تقصحل ا ف التعجيَ، :يف السلم: السلم معناه
 ي ناقض م  العقو.
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أحمد تواهللا أعطي  شةل، معاوض ،  ا:كقل  الولهلل، قالصا: الولهلل معنا 
ا أعطي  أحمد تعطيا شةل وأحم ليي فيها وأحمد ب عطيا شةل، ففة مسأل نا

 .شةل

سعني بوح قاح: تو ض له لة الد هكرحما ا يف باب الولهلل اللة  ة: اها  فَّ مأاملس
ي ناقض  ؛أ اهلل  علل تسعني عن املاحلة! ما يولهلل  قا اللفظ اح:ق، املاحلة ألف
 َّحرل يستخدف ال هذا والَّفظ اُبرا ،الحر  ه المْص د ُن ؛ م  املقوص 

 ذل . ونح  لَّمعاوض  يستخدف واُبرا ، وإنما

 ىين العقو واحو.و 

 لكن، ةم؛ كال ا ال يوهلل اال علل ما ينض ط بالوفل، مة والسَّ املص صف يف القُ 
  قا الفرل يكصن فرقاا بني املص صف يف القمة، وبني بي  اأعيان. 

 هلل. يو يوهلل  أم ال ينض ط بالوفة ايوهلل بي  اأعيان ولص مل تكن مم

 .ا  قا ليي فرقاااها 

 ا.الشرط ليي فرقا  الثال :

ما أثر ا علل بي  املص صف يف القمة وما أثر ا : جهالة اأجين، اأجين الرابا:
 علل بي  السلم 
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 م.ل، جهالة اأجين تؤ ل ا،: فسا  السَّ 

 .تؤثر   رتؤثُ  ال وبي  املص صف يف القمة 

هالة ف ا أثر ج ، املص صف يف القمة  ص  ين،املص صف يف القمة  ص  ين أ الا 
 اأجين علل بي  املص صف يف القمة 

 فيوهلل العقو أم ال  ،-ينال أجي شرط- شرطالأثره بطالن  :حمقصح

 ر علل أن    قا ال  ُ عن ال  ر ا، أجين وال يس صحمه، يقصح: به    قا  ُ عن به  :لص قاح
ما  ،تسل ا اياه م  ما تيسر، علل أن تعطيا اياه أو يكصن أجله وقد تيسره

 رأيكم 

. ي طين العقو   يقصلصن: يوهلل العقو ويكصن حاالا

 طين لص قلد: ي حااًل، ن عَّه أن يمكن ال السَّم نُ ين؛أما يف السلم في ط
  .حاالً  يك ن ال ُن أصاًل السَّم؛ ه حاالا الشرط ومعل

 ش ط اأجين يف السلم وال يش ط يف بي  املص صف يف القمة. يُ  اشتراط اُجَ:

، مق ض الل ن يف جملي العقو، ما تقصلصن  يش ط يف السلم  حمع قبض الثمن:
لكن يش ط  ،ال يش ط  يش ط ال أم و ين يش ط يف بي  املص صف يف القمة
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حو ا، فالبو من ق ض أا، واملل ن  ينا اها كان الل ن  ينا ، صلنيالعه ق ض أحو 
 ا. العصلني، ال يليم ق ض الل ن تعينا 

 وكقل  لص كان الل ن عيناا، فال يليم الق ض. 

ق ين ق ضه  ما حكم بي  امل ي  ق ين ق ضه يف السلم، وبي  امل ي  بيعه قبَ قبضه:
 يوهلل ال يوهلل يف السلم    نا يف بي  املص صف يف القمة  ال يوهلل ال  نا وال

ين واملصزون مسألة املكي  قه قلنا: طيب ويف بي  املص صف يف القمة ، يف السلم
  . ة يف بي  العني ،وحنص ا  قه ليسد يف بي  الوين

  صر ا  ام، بيعه ق ين ق ضه أصز بيعه ق ين الق ض ملن  ص عليه فقط

يلص ما حكم شرال عشر ك :فرل آيأش  قا اأيضا  ،اش يد عشر كيلص من ال  ر
 أصز.  أصز  متر مص صف يف القمة 

 نُ ملاها ما أصز  منض طة   ما حكم السلم يف عشر كيلص من ال  ر بأو اف  
ن أيضاا  قا فرل م. َياًل  الم زون في وال وزنًا المكيَ في يصح ال السَّم

 الفرول. 

مر أله: آ ، وقصلداش يد عشر كيلص من ال  ر من أحو اثالت، وأعطي ه الل ن
أحما  :قاح أو، ر ل  ال  رجئ ه بعو قليين، قاح ل: ما اآ طعد أن أوفُ ، علي 

 ه عليه  كيف ت يع أصز أم ال  ،ف ع ه عليه، ى ال ال  ر القل اش ي ه
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   قلد:  الص  ق  قه العشر  ،أحمد ل  عشر كيلص متر: ا ن عشر كيلص، تقصح
  ال أميي  قا بي  للوين أل،  منها كقا وكقاكيلص وأعطا بوالا 

 م منهطا بوالا وأع رتعطيا عشر كيلص مت ال عشر كيلص متر، وقلد:  الص هبع 
 عشر كيلص ط اطم.

 . وجعين الل ن ماها  الط اطم ملالا  بعد له العشر كيلصأم مل تعاوض   عاولد

 م. لوال توهلل يف السَّ  ،توهلل يف بي  املص صف يف القمة الح ال  به:

 . وال توهلل يف السلم ،توهلل يف بي  املص صف يف القمة الح ال  عَّيه:

، اش يد عشر كيلص من ال  ر وجعل ها مؤجلة ملالا تأ ق ر ن:  خذ الرهن به:أ
صز أ ق أ ،اا، لكن أعطا ر نا أآ ل ها من  غوا  عشر  كيلص من ال  ر د له:لق

أصز،  ،لمسيف بي  املص صف يف القمة غي ال، ال يف غي السلم الر ن أم ال أصز  
 ويف السلم ال أصز. 

 ال أصز يف السلم، وأصز يف بي  املص صف يف القمة.  الكفال  به:

وال أصز يف  ،أصز يف بي  املص صف يف القمة   واملصزون كيالا  بي  املكيين وزحماا 
 السلم. 

 ال يل د يف السلم، ويل د يف بي  املص صف يف القمة.  خيار الشرط:
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 ٍَ : -]املطصالت[ قه ما مرت معنا لكن هكرو ا يف - لهما  فٍ معَّ التْدير بكي
 عليه. غي م عارف   هل ا معلصم   ر بكيين  وَّ ق، أن يمُ 

 ص آعيو" قا "املكياح حق أب، يقصلصن: بالكيين حق أبص آعيو :يعا  م يعرفصن 
وأصز  ،السلم فال أصز يف، غي م عارف عليه بشكين عام قا ال حمعرفه حنن، يعا 

 ص صف يف القمة. يف بي  امل

املص صف يف  وتل د يف ،ال تل د يف السلم ا:ذ  منً خِ أُ  ب ت الشفع  في ما 
 القمة. 

 حمعم  قه  ة الفرول.

 : -عفا اهلل عنه-يقصح النا م 

 مممممممممممممماك فممممممممممممممروٌل بممممممممممممممني بيمممممممممممممم  
 السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملمه 

  

وبيمممممممممممممممممم  مص ممممممممممممممممممصف  آممممممممممممممممممصاه 
 فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماعلمه 

   
 يف  مممممممممممي ة  جهالمممممممممممة  لءجمممممممممممينه 

مممممممممممممممممممممين      وأجممممممممممممممممممممين  ووممممممممممممممممممممن  ُمع،هَّ

   
 . قه أربعة

 وبيعممممممممممممه ق ممممممممممممين متلمممممممممممم   علممممممممممممل

ممممممممممين،     باحلعممممممممممهه والممممممممممر ُن فيممممممممممه ُحمثه

   
 ومللممممممممممممُه الضمممممممممممم اُن والكفالممممممممممممة

 عليممممممممممممه أو بممممممممممممه قممممممممممممين اهللصالممممممممممممة  
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 وبيُعمممممممممممممه بمممممممممممممالصزن يف املكيممممممممممممممين

وعكهسممممممممممممممممممه فأحفمثممممممممممممممممممه يمممممممممممممممممما   
  ليلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

   
 تقمممممممممممممويرُه بكيلمممممممممممممة  مل تشممممممممممممم هر

 يممممممممممار شممممممممممرط  شممممممممممفعٌة في مممممممممما   
 هُكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر

   
 

  قه أربعة عشر ل ط.  هلل وال ال   وال تسعه 

 مممممممممممممماك فممممممممممممممروٌل بممممممممممممممني بيمممممممممممممم  
 السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملمه 

  

ممممممممممممممممممصاه  وبيمممممممممممممممممم  مص ممممممممممممممممممصف  آه
 فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماعلم  

   
 يف  مممممممممممي ة  جهالمممممممممممة  لءجمممممممممممينه 

 وأجممممممممممممممممممممين  ووممممممممممممممممممممن  معهمممممممممممممممممممممينه   

   
  

وهلل بلفظ يوهلل بلفظ السلم أو ال ي ، ي ة العقو ما معا يف  ي ة (، يف  ي ة  )
 السلم 

   ين اأجين  ين ي طين العقو أو يكصن حاالا هه اها جُ  ين(:جهالة لءج)

  ين ال أجيين شرط أو ال  : (ين  ج، أ، و )

 يف جملي العقو شرط أم ال  ق صلاا مالا :  ين كصن الل ن معهَّ (ينوون معهَّ )

 وبيعممممممممممممه ق ممممممممممممين متلمممممممممممم   علممممممممممممة

ممممممممممين    باحلعممممممممممه والممممممممممر ن فيممممممممممه ُحمثه
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 .   قه آ ة.  ، نه يعا مُ  (، )ُحمثهين،(:ينمثه الر ن حُ ) 

 ومللمممممممممممممه الضممممممممممممم ان والكفالمممممممممممممة

 عليمممممممممممه أو بمممممممممممه قمممممممممممين اهللصالمممممممممممة  

   
 عشر .  ف وي

 بيعمممممممممممممه بمممممممممممممالصزن يف املكيمممممممممممممينو 

وعكسممممممممممممممممممه فأحفمثممممممممممممممممممه يمممممممممممممممممما   
  ليلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

   
 تقممممممممممممويره بكيلممممممممممممة مل تشمممممممممممم هر

 يممممممممممار شممممممممممرط شممممممممممفعة في مممممممممما   
 هكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر

   
 فرل.  قه أربعة عشر

 اْلَحْ ِر". "با ُ  :ما و لنا اليه ا، حمصا ين

 آ قد ا شار  اليه، يف أوح ك اب ال ي  -أيها ا  ص  الكرام-" اْلَحْ رِ  با ُ "
م له فعُ  ،"وأن يك َن العاِقُد جائَز التىَصر ِ " قصح املونف: اشار  عابر ، و ة يف

 من ال ورف.  الناو منهم من  ص جاحلي ال ورف، ومنهم من  ص ممنصيٌ  أنَّ 

 ؛ لكن املن  من ال ورف ينقسم ا، عو  أقسامالتصر  من المنا ه واهللهر: 
 اع  ارات: ب

  ني:  ا، قس (ملن ل حمثه ومول  ه يف  قا ااع، ر، ن يمُ )مفينقسم باع  ار 

  من ال ورف ملول ة  ص. ن، من ُأن 
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  ُمن ال ورف ملول ة ال ي.  ن، ومن أ 
 ه. واثهصر عليه هللظ غي  ،اثهصر عليه هللظ حمفسه هذا يسميه الفْها :

   يعا  ،ن له يف ال ورفهه بعوما أُ  أ رم:  ناك من أن  من ال ورف من جهة
رشيو، وي ي  ويش ل  ،مكلف ،جاحلي ال ورف، حرمس ص  له،   ص رجين
 ا :و ص،    بعو هل  من ال ورفن، ُأن هلل بيصعه وشراله،   وحمو ُ 

ُ
 ي.له فن مل

  ٌوال غيه ض  وال يف قر ا، حكم قا ،من ال ورف اب والا  و ناك من  ص ممنصي، 
  .آ قد ا شار  اليهم ،واجملنصن وحنصه ،الو  :و ص

ه و ص اثهصر عليه هللظ غي  :بالكالم عن "باب اهللهر"تعا،  $ املونف أبو

 
ُ
  ،يله فن امل

أجارحما اهلل واياكم من ا فالو يف الوحميا -لكن ح  حمفهم من  ص املفلي 
 املوين ثالثة اح  االت، تعا، أحمصاي املوينني $ هكر املونف، -وا  ر 

تعا،:  $ املوين القل عليه  ين له ثالثة اح  االت هكر ا املونف ،عنوحما

 .حمأ ق ا من كالم املونف :اأوح االح  اح
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 اْلَحْ ِر" "با ُ 

ِدرْ  لم "وَمن ْْ  مالُه وَمن ْبُسه،حَ  وُحرِفَ  به يُطاَلبْ  لم َدْيِنه من شي ٍ  َوفا ِ  عَّ  يََ
 َأَصرى  ف ن رَبِّه، طَََّبِ ب ُحِبسَ  أََب  بَ فائِه، ف نْ  عَّيه، وأُِمرَ  ُيْحَ رْ  لم َديِْنه َقْدرُ 
َِ  باَعه ماَله يَِباْ  ولم ، َيْطَُّبُ  وال وَقضاهُ  مُ الحا ٍَ  بما يَِفي ال مالُه َمنو  ِبُمََجى
َالِ  عَّيه اْلَحْ رُ  َوَجبَ  حااًل  عَّيه  إظهارُه، ْسَتَحب  ويُ  بعِضهم، أو ُغرمائِه بس
ُفذُ  وال َرَضه أو باَعه َمنعَّيه، و  إقرارُه وال اْلَحْ رِ  بعدَ  ماِله في َتَصر فُه يََنَْ  َأقَْ
ََ  إن فيه رََجاَ  بعَده شيًوا  َأقََرى  أو ِذمىِته يف َتَصرى َ  وإن فال، وإال َحْ َره َجِه
 عنه، اْلَحْ رِ   ِّ ف بعدَ  به ويُطاَلبُ  َصحى  مااًل  أو قَََ ًدا ُت ِجبُ  ِجناي ٍ  أو بَدْينٍ 
مُ  ويَبياُ  ِسمُ  ماَله الحَا ْْ َْْدرِ  َ َمَنه ويََ َ   وال ُغرمائِه، ُدي نِ  ب َه  َيِح ََجى  وال بَفََّسٍ  ُم
ََ  إن تٍ بم   ٍَ  أو بَرْهنٍ  َورَ ََُته َوِ  في  رََجاَ  الِْسم ِ  بعدَ  مه َغري َظَهرَ  وإن َمَِّيٍ ، ََ
مه  إال َحْ َره يََُف    وال بِْسِطه، الُغرما ِ  عَّ   .حَا

َه )"  "(فص

ًعا ماَله مأعطاه وَمن ِلَحظِّهم، والم ن نِ  والصغيرِ  السفيهِ  عَّ  "وُيْحَ رُ   أو بََيَْ
 مالِ  وَضمانُ  الِ ناي ِ  َأْروُ  ويََََّْزُمهم َيْضَمُن ا، لم أَتَََُّْف ه وإن بعيِنه رََجاَ  قََْرًضا
 قَُُبَِّه ح لَ  نَََبتَ  أو سن ً  عشرةَ  خمسَ  لصغيرٍ  َتمى  وإن إليهم، َيْدفََْعهُ  لم َمن
َزَل، أو َخِشنه  َشْعره  ََ  أو أَنَْ َْ  بال َحْ ُرهم الَ ز  سفيهه، َرَشدَ  أو وَرَشَد، م ن نه  َع
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َف    وال َُّ ِغها،ببَُ  ُحِكمَ  َحَمََّتْ  وإن بالحيِض، البَّ غَ  ال اري ُ  وَتزيدُ  َقضاٍ ،  يََنَْ
ََ  الحْ رُ   يَُْغَبنُ  َفال رارًامِ  يَََتَصرى َ  بعن المالِ  في الصالحُ  والر ْشدُ  ُشروِطه، قب
 ُيخَتبََرَ  حت  ليهإ يُْدَفاُ  وال فائدٍة، غيرِ  في أو حرافٍ  في ماَله يََْبُذلُ  ،وال غالًبا
 ََ َُ  بما َّ ِغهبُ  قب ُم،  م ِصي هوَ   م اُ ُ  اْلَحْ رِ  حالَ  وَولِيَ ُهم به، يَّي  وال الحَا

ََُحِظ، ويََتىِ رُ  إال َولِي ه ُحِدهم يَََتَصرى ُ   ُمضارَبَ ً  ماِله َدْفاُ  لهو  َم ىانًا، له با
َُ  الرْبِح، من بُ ْز ٍ  َى  ُمَ لِّيهِ  مالِ  من الفْيرُ  الَ ِلي   ويَعَ  ُأْجَرتِه أو فايِتهَِ  من اُق
َُ  َم ىانًا مِ  ال ليِّ  ق لُ  ،ويُْب  والضرورةِ  َْ ِ النفَ  في الَحْ رِ  ف ِّ  بعدَ  والحَا

 وإال له، َأِذنَ  إن َسيَِّده َلزِفَ  العبدُ  استدانَ  وما الماِل، وَدفاِ  والتََّ ِ  والِغبط ِ 
ََِّفه" وِقيم ِ  ِجنايِته وَأْروِ  َاستيداِعه رَقبِته ففي  .ُمتَْ

 اْلَحْ ِر" با ُ "

ِدْر عَّ  َوفاِ  شيٍ  من َدْيِنه"" ْْ وفال   قا القسم اأوح: ال يقور علل :وَمن لم يََ
يقصح: ال  ،قاح له: آو عليه  ين ماحلة ألف لاير، يُ ، تقصله: آو ، شةل من  ينه

، عشر   الف ،طيب آو  بعضها يا أ ة آو  مخسني ألف، أآ طي  أن أآو 
يد ل سه، وقصت اليصم، وال أنول اال الل ي القل ما ع ؛آ طي أيقصح: ال  ألف،
سم  قا  ص الق، يييو عليها ليي عنوه شةلٌ  ةحاجاته اأآاآي، آكنهأالقل 

 قا  ،من  ينه ، ال يقور علل وفال أل شةليقور علل وفال شةل ن ملاأوح: م
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رال يس ل املفلي  ُعنسه
ر،  قا ا ه امل ُعنسه

و ي يأش بعاملفل، ، وليي املفلي، امل
 قليين.

عسر
ُ
 قا  .دينه من شي ٍ  وفا  عَّ  يْدر : الاهاا  قا  ص القسم اأوح و ص امل

 تعريفه. 

 ما حك ه 

 له حك ني: ؤلفهكر امل

 .لم ُيطاَلْب به"" :اُول

 كيف تطال ه به  ما يس طي !   ،القل عليهمل يُطالب بالوين 

 [482يْسَرَةٍ{]البقرة/}وَإِن كَانَ ذُو ُْسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَ:  قاح اهلل

 .الثاني: "وُحرَِف َحْبُسه" كمالح

 ي  ز فال  يعاج ك سه لكة يسو  الوين!  ص، ال أصز ح سه: "وُحرَِف َحْبُسه"
  .حبسه

  قا  ص القسم اأوح. 

 ليي  قا  ص املفلي.   ين  قا املفلي
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علل   هر عنوه ماح آ ليي أ الا  ،املفلي آيأش بعو قليين،  قا ما حيهر عليه
 ماها 

 من أحمصاي املوينني   اللان من  ص

 ."وَمن مالُه َقْدُر َدْيِنه" الثاني قال:

طة كامين ي  يعا  قا الشخص عليه  ين وعنوه ماحٌ : وَمن مالُه َقْدُر َدْيِنه""
 أو أكلر. ، ماله قور  ينهالوين

ألف  رونأو ماحلة وعش، عليه  ين ماحلة ألف لاير، حسابه يف ال ن  ماحلة ألف لاير
 امللةل ، م يطلقصن امللةل، امللةل أو املصآر هقا ما ا ه ، فأو أكلر من هل  ،لاير

 . الباذل الم سر المَّي  ه : نُ؛ أ ص من املصآر

 حنن حم كلم  نا عن غناه فقط، كصحمه مماطالا ،  أو مماطالا الا هاما أن يكصن بااملصآر 
  قا  ص القسم اللان.  .الم سر فنْ ل:؛ أو غي مماطين  قا ال يو ين معنا  نا

 قا ا ه  ،  ينه بالكامينعليه ماحلة ألف، وعنوه ماحلة ألف، فيس طي  أن يصيفُ 
 ما حك ه ، املصآر

 ."لم ُيْحَ ْر عَّيه"قاح: 

 سو  الناو.  ق من ماله ويُ ؤ يُ  ،عليه  قه املسألة اأو،: ما حيهر
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 ون  به املاح القل عنوه ماها يُ ": "لم ُيْحَ ْر عَّيه

أما الوين املؤجين  اهللاح، ط عاا الوين  الوين القل علي ويفُ  :حمقصح ":ِمَر بَ فائِه"وأُ 
و  فاهلل و فإن آ ،آو  :يقصح له القالة، ال حيين، لكن الوين اهللاح يؤمر بصفاحله

 ، وان مل ُيسو  هلل

 ."ف ْن أََب  ُحِبَس بطَََِّب رَبِّه"

أ  اب الوين ح سه،  فإما أن يطلب ن:سو  ما عليه من الويص ان أىب أن يُ  
 ف نه ُيحبس.؛ واج اره علل الوين

  .ُيْحَبس فال  اما أن يقصلصا: اتركصه حنن حم فا م معه

ليي هللق اهلل تعا،، وااا هللق أ  اب الويصن، فإن طل صا ح ٌي  اهلل ي  نااهاا 
  هي.حُ 

 ليسو .  فإها ح سناه ما الفاحلو  من ح سه  عقصبة أم ليسو  

 لن أآو ! : أبوااي وأ ر قاح ه حُ ان 

 يَِبْا". ولم َأَصرى  "ف ن قاح:

 ا  ار عنوحما اح  الني بعو اهلل ي:اها 
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  .أحمه بعو اهلل ي آو  ما عليه 
 :هللكم ، ف ا امن الويصن ما أآو  ما علةَّ  : ال،قاح ،أىب أحمه واالح  اح اللان 

َُِم وَقضاُه"  ."ف ن َأَصرى ولم يَِبْا ماَله باَعه الحا

حسابه يف ال ن  ماحلة ألف وعليه  ين ماحلة  صن تقصح: رجينقو يك  قا الرجين
لكن قو ، أ  اب الويصن من اهللساب وُيسو  ألف،  الص القالة يأ ق

، حسايب يف اآيصلة حمقوية أبوا  له يف ال ن  يقصح: ما عنول الشخص ليي كصني
 نظرن ال ُننااحمه مصآر؛  :وعلة،  ين ماحلة أالف، م   قا حمقصح ،ال ن   فر

الث لكن عنوه ث ،عنوه ماحلة أالف يف اهللساب ماالنْدي ،  السي ل  ل إ فْر
  ويرك ها وواح  عنوه مخي آد آيارات واحو ،أرب  قط  أرالة، عنوه ع ار 

أمصاح ال خي ص هل   :عنوما حمقصح- زاحلو  فعنوه أمصاحٌ ، زاحلو  عن حاجاته
ن ية أكن أكاحمد زاحلو  عن حاجاته اأ ل  من أل حمصي   عنوه أمصاحٌ ، -بالنقص 

 قط  اأرالة ضيعر ، ي ي  مالهماها يون  القالة   ف اها حمون   ،يصىف الوين هبا
ِبْا مالَه "ف ن َأَصرى ولم يَ  قا معىن قصله: ل،  قه علل امليا  العلا ويسو  لل رما

َُِم وَقضاهُ   يعا وقضل الوين.: "باَعه الحا

 ة أم املؤجلة  الويصن  قه اهللالَّ 
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" طالب"وال يُ املؤجين فقاح: أما  ،ةاهللالَّ  ٍَ ،  ين أجلهطالب باملؤجين قال يُ  :ِبُمََجى
 ب به. طال، املؤجين اها حين أجله يُ 

 املصآر.  :و ص  قا القسم اللان

 املفلي. :و ص بقل معنا القسم اللاليت

  ار عنوحما:

  .الدين جميا وفا  عَّ  يْدر :املصآر

 . الدين من شي  وفا  عَّ  يْدر ال :واملعسر

  ن  ص ، فاملفلي :ه  تمال الثال االح

عسر
ُ
اماًل.يستطيا أن ي فِّي اواملصآر:  : ال يستطيا أن ي فِّي شيًوا،امل  لدينَ 

فلي و ص: االحتمال الثال  ه :
ُ
 . لدينا بعض يسدد أن يستطيا الذي امل

 ألف عن حاجاته اال مخسني زاحلوٌ  ليي عنوه ماحٌ  ،الرجين عليه ماحلة ألف لاير  ين
 لاير،  

 عشر ، يطلب منه الشيخيطلب منه عشر ، و  فالنيطلب منه عشر ، و  النقا ف 
يطلب عشر ، و م مخسة كين واحو منهم يطلب عشرين ألف  ار  كين واحو
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حمصيف  ح: واهلل قا  ص املفلي: ما حمس طي  حمقص الوين كم  ماحلة ألف، ماها حمون   
  آي نُي املؤلف املسألة. فالن وال حمصيف فالن.

 .ال يَِفي بما عَّيه حااًل""وَمن مالُه 

ة يف لكنه ال، عنوه ماح عنوه ماح أم ال  ا عرفنا أنَّ اها  ه""ومن مالُ قاح ل : 
 ما حك ه  . دينه من أقَ فمالهبالويصن؛ 

فلي له أحكام:فيه أحكام
ُ
 ، امل

 ماها يقصح املونف  اهللهر عليه.  ين أب اهللهر عليه  الحكم اُول:

َا  .ِل ُغرمائِه أو بعِضهم""َوَجَب اْلَحْ ُر عَّيه بس

اب أ  - لكن اهللهر عليه ال يكصن اال بسؤاح ال رمال ،حمقصح: حيهر عليه
 هر عليه. ال حيُ ف صههر عليه، فإن مل يطل فإن آألصه أو آأله بعضهم حيُ ، -نالويص 

 .وُيْسَتَحب  إظهارُه"" المسعل  الثاني :

ب، اهللهر  نا أ، اهللهراها طلب ال رمال وجب : ا هار اهللهر المسعل  الثاني :
 يتعامَّ ن الو  الناس ويشتهر يعرفه حت  ؛س  ب وال أب ا هار اهللهرلكن يُ 
 معه.
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امين ، ف ا حكم ال عوتعامين الناو معه عليه ،  ص ىهصرفإن تعامين الناو معه
 معه 

م ف ا حك ،اش م ،باي ،اها تورف  قا الرجينتوررفه:  له أحصاح: :حمقصح
 ال ورف  

ُفذُ   . َتَصر فُه في ماِله بعَد اْلَحْ ِر" "وال يََنَْ

ن بعو اهللهر، لك، ُنه صحيحفيه اشكاح؛ ليي  تورفه يف املاح ق ين اهللهر ااها 
رف  ص ا ن ي ورف ما  ص يف القمة، ي و، ال ينفق تورفه يف ماله بعو اهللهر

آيأش   لفخي ا الآيارته باعها، قطعة أرض باعها، را  واش م شيئا ، يف املاح
قه السيار  اش م قطعة أرض هب، لكن قو ي ورف يف املاح،  ورف يف القمةالمعنا 

  قا تورف يف ماله. 

سيأش معنا ف ف،مباحلة أل يه ورف يف هم ه يقصح: أحما اش  أن ي  ناك  صر  أ رم
 . أما ال ورف يف عني ماله بعو اهللهر، فال ينفق  قا ال ورفة، ال ورف يف القم

 ."وال إقرارُه عَّيه"

 ال    أم قا تورف ، لص قاح: و  د  قا املاح لييو :إقرارُه عَّيه" "وال
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: و  د  قه ب فقاحم بني ال رمال، فأرا  أن ي هرَّ س، قن واملاح آيمُ  ر عليه،هه ا ن حُ 
 .قاح املؤلف: ال يوهلل تورفه و  د  قه اأرض لع ر،و السيار  لييو، 

فليال يوهلل تورفه :ملا قالصا
ُ
 ف أنَّ أحما أع  :   ر عنول حين ح: أحماقا ،  قا امل
، علة،  هرق ين أن حيُ  اأآاو من من له أ الا   قه السيار  مل  لييو، وأ ا مل ٌ 

 ، مالهيف ة ملكه له أحما فقط آرقها أو غو  ها أو اآ عر ا، فأقرَّ علل حمفسه 
  يق ين اقراره

 أمصاله.  باب يس طي  ي ورف يفله  حيلة، ف  نا ت  قهلص ق لنا اقراره  ار 

قراره يف املاح ا ا قرار آيأش معنا بعو قليين، لكن لكن ،َ إقراره"بَ ْْ وال يَُ قاح: "
ه  ين عنه اهللهر،  ص قو اع ف قاح: فالن ل  َّ فإها فُ ، بعو ف  اهللهر عنه يؤثرُ 
يقصح: فلل هم ه ر عقه ر علل ماله يقصح:  قه السيار  لييو، وقو يُ قه قو يُ  ، ط عااعلة، 

   ملاها ،زيو له علة ماحلة ألف

 ح  يو ين م  ال رمال. 

 نأ واحو بوح كين  ،لفتأ قون اخل سني أ لفتطل صن ماحلة أا ن أحم م كلكم 
ه ماحلة فالن ل :  ر، قاح ل رمي   فهص أقرَّ   الف، يأ ق عشرين ألف آيأ ق عشر 

  ار كم تأ قون  ألف!
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كين واحو بوح العشر   الف يأ ق مخسة  الف و اح ه يأ ق العشر   الف 
 فَّهذا إقراره ال يُْبَ.؛ بعو هل وي فا صن 

، لص جال بنفسه قاح: أحما ل ماح، لص جال بنفسه ما يُق ين  قا اال نةال بو من بيُ 
  رجعنا إل  اُقرار. ؛قه املفلي وَّ  قه يووُ  القل من، أو اقرار ب ُينة

  م.  و قه ال رمال بكيفهم اهللق ال يعوين هبا.  وَّ  ه نة  عُ أقام بيُ 

َال:  نة يو ين معهم م بيُ اها أقا س

نه ُبال ش ، فيو ين معكم ي قاآم معكم؛  يو ين معهم اها أتل ب ُينة ج ا :
 أقاف بيِّنً .

 .كم هبانة  قه ال ش  أ ا حُين لكن املؤلف ي كلم عن مسألة ا قرار فقط، أما ال يُ 

ََ َحْ َره وإال فال  ""وَمن باَعه أو َأقََْرَضه شيًوا بعَده رََجَا فيه إن َجِه

 بعو اهللهر.  يعا: "وَمن باَعه أو َأقََْرَضه شيًوا بعَده"

 
ُ
 :أو كقا شرال  بأو  ي جال شخص وتعامين معه ب ي   له فن  قا امل

  
ا
  قا الشخص ىهصر عليه.  ا بأنَّ فإما أن يكصن  قا امل عامين عامل

  واما أن يكصن جا الا. 
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  اهللكم: فاملؤلف بنيَّ 

 احلة ألف:مب سيار الأو باعه ألفق قرض، من باعه أو أقرله قاح: تفضين  قه ماحلة 

 رج  فيه. ، ف ا اهللكم فإن كان أهين اهللهر 
 ين يف  قه  قا  م  ص  قا ىهصر عليه و  هأحم ، عارفوان كان ال أهين  

 ليي له أن يرج .  فهين له أن يرج  ، املعاملة
  ا:مسألة ال ورف. آ قد ا شار  اليه المسعل  التي بعدها:

 ق.  ن ال ورف يف عني ماله، ال ينفُ ان كا ال ورف: قلنا 
  :وإن َتَصرىَ  في ِذمىِته"ان كان يف هم ه قاح املؤلف". 

طالب ق به أو يُ ث ، ه ويفُ  هلل تورر  : آيأش جصاب الشرط:""إن َتَصرىَ  في ِذمىِته
 به بعو ف  اهللهر عنه.

 طيب واها أقر 

 .أو ِجنايٍ  ُت ِجُب مااًل َصحى"  هِ "أو َأقََرى بَدْين

 فإنَّ   هبقه اانايةفإها أقرَّ  قَََ ًدا": ُت ِجُب مااًل، أو بِ ناي ٍ  أو َأقََرى  بَدْينٍ  َأقََرى  "إذا
 ح:ص اقراره   يهلل ال حمق ،احمفي الكالم القل هكرحماه آابقا ،  قا ا قرار   يهلل

ُن  ملاها  ،ب به اال بعو ف  اهللهر عنهبه، وال يطال،  ع ،ينلكنه ال يُ ، اقراره باطين
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د أحم و،ر ع   قثأو يُ  وال يوهلل أحمه بإقرار زيو ي ضرر ع ر  قاصرة، ر ح  ه اُقرا
 ،اها أ قت بإقراره  نا فإحم  آ أ ق به يف مقابين ا لرار بال رمال ا ن  قا

 قا ر .  حهةٌ : وا قرار ك ا قلنا

 ا ي علق باملفلي و ص:ا   را   هكر حك ا 

ْْسِ "وُيطاَلُب به بعَد ف ِّ اْلَحْ ِر عنه، ويَبيُا ال ُم مالَه ويََ َْْدِر ُدي ِن حَا ُم َ َمَنه ب
 .ُغرمائِه"

َْْدِر  ا معىنم، م ونه بقور  يصن غرماحلهسه قن ي ي  اهللاكم ماح  قا املفلي   يم،  "ب
  ُدي ِن ُغرمائِه"

حمد كم أف، نس  ه من الوين، املصجص  مخسني ألبكين واحو يأ ق   :ملين ما هكرحما
عليه ماحلة ألف واملصجص  مخسني ألف، أحمد  ، الوين القل مخي أحما لَّ  قاح:  ل 

 .يأ ق عشرين ألف يأ ق عشر   الف أن  وحكم ل   قاح: أحما ل اخلُ ي، ف
شرين مخسة وعف، حمعطيه كم  قاح: أحما ل من املاحلة ألف مخسني أل  أحمد كم ل 

 و كقا. فأل

  ين املؤجين حيين بالفلي أم باملصت    المسعل  التي بعدها:

 ََ َ  ُم َه بَفٍََّس وال بم ٍت""وال َيِح  .جى



2033 
 

فإها ، أجله  عللي قل مؤجالا  املؤجين ال حيين املؤجين ال حيين بالفلي وال باملصت،
 اأجين أحم م ا ن ت قا صن الفلصو، ملا يأشطيب  لة يقصح:أفلي وعليه  يصن مؤجَّ 

قه  . حمقصح له: ال، املؤجين ال حيين، ما يوي عنوه شةل، أريو أن أ  ين معكم
 .مسألة

مصعو حلصهلا بعو ثالث  ،رجين عليه  ين ماحلة ألف: ال حيين باملصت كقل 
ين  ين حي ،آنصات، ومات، ا ن الفلصو يأ ق ا الصرثة وكين واحو يق ب يف وا   

   هاأجين مبصت

ََ َورَ ََتُ قاح: و هللق املوين اش ط  لكن حفمثاا  ،: ال حيينل  قاح ه بَرْهٍن أو  "إن َوِ 
ٍَ َمَِّيٍ " في ََ. 

، ما بر ن  ا: قصا  قا الوينم حق أن ت قصا علل اأجين، ولكن وثُ حمقصح للصرثة: لك
 وامللةل  ص: املصآر أو  ص ال ا ال اهح.  ملةل.أو بكفيين   

 ."وإن َظَهَر َغريمه بعَد الِْسمِ  رََجَا عَّ  الُغرماِ  بِْسِطه"

ين يو   هر غرمي من ال رمال، ان كان ق ين القس ة ف ا اهللكم : اها  قه مسألة
 معهم. 

عهم م فإحمه يو ين مس، قن حمقصح: ما ام املاح مل يمُ ، قالصا: ال حنن  ور لنا حكم وكقا
 يف القس ة. 
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بعو ما اق س صا،  قا أ ق عشر   الف و قا  أما اها  هر ال رمي بعو القس ة،
 و قا ال رمي  ينه ليي أ ق عشر  الف فلم يعو الرجين عنوه ماح، و هر غرمي،

 ل  ك ةل ، فلم يق با، لكنه ما كان معروفا الا ا،  ينه من ق ين اهللهر أ الحقا 
 ف ا اهللكم  ،املصلصي ومل يس   عن

ة، كين فهم علل آ يين امللاح: مخس، أن يرج  علل ال رمال بقسطه يقصح: له حقٌ 
 واحو له عشر   الف، و هر  قا بعو ف  ، واها هبقا الرجين له مخسني ألف! 

 حمقصح له: ارج  و ق من كين واحو حموف امل لغ.

مه"."  وال يََُف   َحْ َره إال حَا

 ،املفلي ال يف  حهره اال اهللاكم، حيهر عليه اهللاكم ويف  حهره اهللاكم
إها بلغ ، فه  مح  ر عَّيه ُنه ال يحتا  إل  حكم قاضي؛ خبالف الو 

 .كم قضاحلةب ي ح  كم قضاحلة أم ب ي حكم قضاحلة  ا ينف  اهللهر عنهرشيوا 
 وآيأش.

ر عليهم هللظ ه، من  م القين حُين  مح  ر عَّيه لحظ نفسه:الفصَ الثاني في ال
 أحمفسهم  

 ثالثة أ ناف: 
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َه(  )فص

  .ِلَحظِّهم"  والم ن نِ ، والصغيرِ  ،"وُيْحَ ُر عَّ  السفيهِ 

  قه ثالثة أ ناف:

  َّيهفه الس. 
  والو ي. 
   .واجملنصن 
  .ِلَحظِّهم""

 ما أثر تورفا م   

نصن ويعطيه جم يأش واحو لشخص   ل تار ا تورف  ؤال تعا،: أنَّ  $ هكر املؤلف

ف الو ي رر أحمه يوهلل تو يف ا حنن هكرحما تفا يينط عا -، أتل جمنصن واش م ماح
ف حمه تورَّ لكن  نا ي كلم أ ،امل يي يف اليسي، ويوهلل تورفه بإهن وليه و كقا

ك ب ه ب واحو   ي أو واحو جمنصن ا، م ،ب ي اهن الصل يف املاح الكلي ملالا 
عرض !  احب امل ا ملعرض السيارات واش م آيار  ه ب أووطط،  قار واش مع

اح:  الص ماحلة ف، قمباحلة أل بكم  ؛ ف اي له السيار ،السيار  ، أبي  لهفر ة :قاح
ألف آأعطيها ل ، وأعطا ا له، أعطل له املاحلة ألف أو مل يعطها له ال فرل، 

 لجا هبا حا ث، جال أبصه أوالو ي أ ق السيار  وع ين   قا اجملنصن  قا أوو 
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نصن أو أحمه ه جميه ا، معرض السيارات قاح: كيف ت ي  آيار  وأحمد تعرف أحمولُ 
  . فه العقو فاآو، فطال ه بر  الل ن ان كان الل ن قو  ُ   ي ! 

  أم ا الل ن مر و اها  ،لعقو غي   يهللاما رأيكم العقو   يهلل أم غي   يهلل  
 الل ن مر و . غي مر و  

  الو  ار   قه الد تلفد يض نهاوالسي

ًعا أو قََْرًضا رََجَا بعيِنه"قاح:   ."وَمن أعطاهم ماَله بََيَْ

 صه ، طيب وان أتلفله حق أن يرج  ما  ام عني ماله مصجص اا ": "رََجَا بعيِنه

 ".وإن أَتَََُّْف ه لم َيْضَمُن ا"

  طهم عَّ  ماله.ُنه ه  الذي سَّى "  لم َيْضَمُن ا"

جمنصن جال أو    جال و  ين معرض السيارات وأتلف آيار   خصش هأما لص أحم
  ماها يقصح املؤلف   ين يض ن  ،يف املعرض

 ."ويََََّْزُمهم َأْرُو الِ نايِ  وَضماُن ماِل َمن لم َيْدفََْعُه إليهم"

ارات سيال  ين معرض  جال  لشخص ما  فعه اليه،أو أتلف ماالا  اها جنا جنايةا 
 و ال يد فكسر ا أو كقا، فإحمه لامن. ين آيار  واقفة عنأو حوَّ 
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 واجملنصن.  ،السفيهو  ،ا، املساحلين الد ينف  هبا اهللهر عن الو ي ؤلف  احم قين امل

 ا.ب لصغه راشوا   بالو ي: مباها ينف  حهر الو ي بوأ أوالا 

  مباها يكصن بلصغه 

أين ، لصغ عالمات ال : ال اليها يف آاحلر أبصاب الفقه، و ةو قه مسألة مه ة، حيُ 
 مصل  هكر ا   قا  ص. 

 ثالثة أمصر:

 " ًاُول: "وإن َتمى لصغيٍر خمَس عشرَة سن.  
 .أن ي م مخي عشر  آنة :عالمات ال لصغا اأوح من  ق

 "الثاني: "أو نَََبَت ح َل قَُبَُِّه َشْعره َخِشنه. 
 "الثال : "أو أَنََْزَل. 

َزلَ   املا.": "أو أَنَْ

 ا، و ة:ا الحقا وتييو املرأ  بأمرين آيقكر  

 اهلليض. 
   م ب لصغها اها محلد. ك، وحُين 

 وآيأش هكره بعو قليين.
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 أما اجملنصن ف  اها ينف  اهللهر عنه 

ََ م ن نه وَرَشَد" َْ   ."أو َع

 ا فإحمه ينف  اهللهر عنه.اها عقين اجملنصن رشيوا 

  والسفيه

 ."أو َرَشَد سفيهه"

 ين املفليل هللكم قضاحلة مل ين حي ا اها رشو السَّفيه فإحمه ينف  اهللهر عنه، و  
مه" إال َحْ َره يََُف    "وال :قاح  ماها يقصح   حَا

  ."زاَل َحْ ُرهم بال َقضاٍ "

  حلة.قضا وون حكم  ينف  اهللهر عنهم بف: "بال َقضاٍ "

لغ، ،   بعو هل  بعمره صغير ُنها؛ ا قا را شخوا  لص أنَّ  :كم ملاالا ل أعطة
  ال ا، هل .حيُ  ، الال م بأحمه يوهلل تورفه ك،  ن  ين حي ال الق اب ا، اثك ة ليُ 

 ."وَتزيُد ال اريُ  البَّ َغ بالحيِض، وإن َحَمََّْت ُحِكَم ببََُُّ ِغها"

  قان أمران بالنس ة لءحملل:

 ت لغ باهلليض. 
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  ُب لصغها أيضاا مكه وان محلد ح. 
إال  الحمَ ال يك ن ُنى ق ين اهلل ين؛ ق ين اهلل ين أم باهلل ين   م ب لصغهاكه حُ و 

 .لب نزا

ََ ُشروِطه" َف   الحْ ُر قب  ."وال يََنَْ

 رت ق ين قليين. كه اهللهر ال ينف  ق ين شروطه الد ُه 

قاح  و شلوه الرشيو، ما املقوص  بالرُ  من  ص السفيه طيب الُرشو ا ن، السفيه 
"، "والر ْشُد الصالُح في المالِ  ولهذا قال:؛ حسن ال ورف يف املاح املؤلف:

 :وهل  بأمرين

  ٌفعين. 
  ركٌ وت. 

 .الفعَ: "بعن يَََتَصرىَ  ِمرارًا َفال يَُْغَبُن غالًبا"

، تعطيه أمصاح وأكلر من مر  فأن يكصن  قا الشخص ي ورَّ  هذا اُمر اُول:
بضاعة قي  ها  يش لو  فيق بأما تعطيه أمصاح  ،نب ن من غي أن يمُ  يعرف ي ورَّف

 يو. برش عليه ال نب فهقا ليي ره لُ وك،  احلة، مخي لاير يش يها خب س

 .واُمر اآلخر: "وال يََْبُذُل ماَله في حراٍف أو في غيِر فائدٍة"
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ما  أو املخورات، أو، اتاثرمَّ  به املاح يق ب ويش ل يُعطل شخص جمر أما 
 يي برشيو. ل هقا آفيهٌ ف ،يوف  املاح يف غي فاحلو ، ال فاحلو  فيه يضره، أو ما

 ما طريق ه  شو ي الرُ كيف ايُ 

َُ به" "والقاح:  ََ بَّ ِغه بما يَّي  .يُْدَفُا إليه حت  ُيخَتبَََر قب

  اليه املاح علل ف، ون يُ  ،رشيد أو ليس برشيد أنه  رَ عْ حت  يَُ ؛ م ق ين ال لصغ ، حمعم خيُ 
 .ال   اراوجه 

َُ به"" :ما معىن   بما يَّي

قا     مه تقصح: ، ترو أبصه مياري ملالا  يعيش يف بيئة   ملالا  ما تأش لصاحويعا 
 ال. ىين الك  يصتر واش ل جهاز ك  يصتر! واه ب ا، لاير ألف

فكين  ،ا يليق بها، مب، اش ل كقحراآةاش ل بقور، اش ل و  اه ب قين له:
 . ا،   ره ،سب بيئ ه، حسب جم  عه سب ما يليق به  شخص 

ُم"  ."وَولِيَ ُهم حاَل اْلَحْ ِر اُُ   م َوِصي ه  م الحَا

 :بر عنو الفقهال يف أبصاك، قن تُ  -  ص  الكرامأيها ا-الصالية 

  ُبا  الح ر" املاح يف  نا: والية صاليةالر ك، قن ت". 
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  َُتا  النكاح"ر الصالية يف ك، قن وت". 
  اة"ا يف وأيضا  أيضاا. والية ماح اليكا   ةط عاا  "،الَز
 "وعَّيه ماتَ  "وإن: ]اليا [آ ق معنا يف قصح  احب قو و  "،في الص ف 

 .اُؤه"َقض لَ لِيِّهِ  اسُتِحبى  َنْذرٍ  صالةُ  أو اعتكا ه  أو َحجٌّ  أو ص فه 
  والية اهللضاحمة يف اهللضاحمة أيضاا ُتقكر "،الحضان "ا وأيضا.  
  الرضاع"ووالية". 
: يف باب من اأبصاب يرا  هبا معىن وكين والية    ا ول الوم يف ضا أي: فالصل  ص ملالا

ل النكا  له و ، ص  م ورثة امليد يف القواول الوم ملالا ، القواص، يف ااناحلي
 ،مثالثة أشخاص ال راب  هل إ اأما والية املاح ف، ترتيب معروف ومشهصر طصيين

 من  م 

 .اأب .1
قاح: أو ة  يعىن اأب ق ين أن أصت ( هيُ و ُ )معىن فإن مل يُصجو: فصُ ُيُه، ما  .2

 ،  قا  ص و يه.أن ي ص، أمصاح ابا فالن
 .اهللاكم .3

ه لكن القالة أكن أن يعني اأخ باع  ار  ،ةله والية مالي ليي اأخ  أين طيب
 قضاحلة. الصالية بوون حكم   لكنه ال يس فيو، أقرب وأشفق وكقا

ُم" :اأب فقط ،ال وااو    ."اُُ   م َوِصي ه  م الحَا
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اج   قه فل ُ  ،ا يف املساحلين الد خي لف فيها ااو عن اأببعضهم ك ب  لا 
 و آصال  ين اأب واا: املسألة

 فيه ااو. ط فليياأب فق أنَّ  :ف ا ر ع ار  املونُ 

َال:  ااو أو، من الص ة  س

البن   ال   اب عنوحما غي اأب فقط، ليي فيه ترتيب اأ، ليي  نا ج ا :
 .  ره

ماح  لصابط تورف الص ة يف ماح الو  أو يفتعا،  $ املونفن ي نُي ا 

 القا ر: 

  ما يف الضصابط الد كك ه  كيف ي ورف يف ماله

ََُحظِ  بو أن يراعة يف ال ":أول مسعل  يْ ل: "وال يَََتَصرىُ  ُحِدهم َولِي ه إال با
 .ال  ين له أن يهب من ماله . ال ورف اأ لهلل ملصليه

 قا  واهلل :ما أصز ي وول ويقصح، واملقوص  باأ لهلل  نا اأحظ يعا يف الوحميا
أو حم وول من . ال يوهلل ،ال ،من أمصالهنع ين وقف فس يكسب أجر عمثيم

 .أمصاله، ال يوهلل

 ا. اأحظ له ماليا  :املقوص 
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 أنَّ  :، وآ ق معناهذه واجب   خيرجها خيرجها  أو ال  ين خيرل اليكا  من ماله
 اليكا  جتب يف ماح الو  واجملنصن.

 ماها يقصح املؤلف  ي اجر باملاح  أم ال  اجر مباله ين يُ 

 . ىانًا""ويََتىِ ُر له مَ  

، أجر  ر و  ق، أو ب هُ أحما ب اجر و  ق حمس ة :يقصح يأ ق، ال: "ويََتىِ ُر له َم ىانًا"
 .-هللان شال ا آيأش- أن يأ ق ماح الو  له القل أصز اآيأش معنا م لكن

   ين أصز يوفعها لشركة أو اهة تس ل ر املاح وتأ ق حمس ة

 .ٍ  من الرْبِح"قال: "وله َدْفُا ماِله ُمضارَبًَ  بُ زْ 

 .ن الربهللم ضارب فيه ويأ ق هل  العامين حوةا يُ  نأن يوف  ماله مل :فيه ماحم ليي 

 ال  أم الصل يأكين من ماح مصليه   ين له أن يأكين

 لكن بضصابط، و ة: يأكين

َُ الَ ِلي  الفْيُر من ماِل ُمَ لِّيِه""  .ويَعَ

الفقي  . قاه اهلل فال يأأما رجين أغن، الصل الفقيإًذا أول ضابر وأول شرط: 
  قا يأ ق بأل قور 



2044 
 

َِفايِته َى من   يأ ق اأقين من كفاي ه.": "اُق

فة يعا ان كان يك ، وال يأ ق أكلر من هل  أو أجرته،: أو ُأْجَرتِه َم ىانًا""
يأ ق  -أجر  امللين- اأجر  للباأجر  أ ق ا، وان كان ال يك فة اال بييا   ع

 .زيا   عليها  ال يأ ق

ف لاير، أحما ا مخسة  ال قا الع ين القل أقصم به أجرته شهريا أحما واهلل ال يكفيا اال 
 أآ طي  أن م أجرش ملين  قا الع ين،وكقا مالكوأ ير اأ أه ب أ ير الع ارات
ول عن شخص يف الشهر، ولكن أحما لاير  سة أالفخب هأآ أجر شخص يع ل

 ،يا اال آ عة  الف لايركفُ ما ي وعنول زوجات وعنول كقا وعنول كقا أوال 
   امللين.ليي له اال أن يأ ق أجر   ين له أن يأ ق آ عة  الف لاير 

 ،قطف يف الشهر ألفني كاحمد اأجر  مخسة  الف، والرجين عنوه حاجة ا،اها  
 يأ ق ألفني فقط.  ين له أن يأ ق اخل سة  الف 

 يوير ماح غيهأحو ي طصي  ال الناو ا ن-القالة  لص أنَّ  :لكن الحمثصا  نا
 فاثك ة اآ أجرت شخص، الصالية كاحمد لل اكم، فالقالة اآ أجر، -اجماحما 

ي مال غيره   فُنه من تصرى ؛ لل  ك ة أن تس أجر بأقين ما أكن أب حينئق  
  ،حظف نه يتصر  باُ

 يف مال  وليي يف ماح غيك. اا كن كرأا اها أر ت أن تكصن كرأا 
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سة ال  وحقه مخمن م خص يش  ين يف ع ل تريو أن تس أجر شيعا أحمد 
أحمد  ،ملكن ي ي ،جياك اهلل  ي ، الف، أعطي ه عشر   الف، ليي  ناك مشكلة

ذي ُن اُنسان ال؛ ا للع ين علل ماله تس أجر بأقين ما أكنتس أجر شخوا 
  يتصر  عن غيره متهم.

قت،  ا علل ماح الي يم، لكن لص أحما أأحما لص أعطيد طرف   ر أحما آأقف حارآا 
 فيكصن  ناك تعارض مواحل.  ا من يوي حارآا 

 ق النس ة   ق النس ة مبا يصافق مواهللة، أم مبا يصافق مواحل   ا ن ملا أحما القل
 الي يم! 

 عد هللراآة ماله، فكيف ت ورف لنفس ! تكصن م ه اا.له أحمد وُ 

َِْ  والضرو  ِم بعَد ف ِّ الَحْ ِر في النَف َُ ق ُل ال ليِّ والحَا  .ِة"ر "ويُْب

  واحمف  كم الو  : عنوما قا الو  وبني الصل من  بني ا بنيا ن  ار  الفا 
ة قور ا ترك ترك عنوما مات أيب- أعطيا مال :للصل فقاح عنه ه ب راهلله

شر  ع  قه قاح: تفضين، -، أحما ا ن قو بل دعشرين مليصن؛ آُلم ل املاح
مال ،  يف ش  ين بال هار  أريو أن أزيوأحما أ، قاح: أين العشر  اللاحمية  قاح: نيمالي
 !ال هار   سرتقور اهلل وما شال فعين  لكن

 من القل يُق ين قصله  نا يف النياي 



2046 
 

 ،قصح الصل، أو قصح اهللاكم، اها كان  ص الصل فيها ق ينقاح املؤلف: هكر أشيال يُ 
  مخسة أشيال قاح:

o " َِْ    ."في النَف
لالا يقصح: أيب مات و لَّف م ن أين كند تأكين وتشرب م  ،أحمفقنا علي  :يقصح

ماحلة ألف، ا ن آلَّ ه ايا ا آلَّ ه مخسني ألف قاح: أين اخل سني األف اأ ر ! 
  . قا واحوقاح: أكين وشرب وحمفقة. 

o "ا نين: "والضرورِة. 
 الطررحما اال  قا اأمر. :قاح ،ويف وجص  الضرور 

o  : والِغبطِ "الثال". 
 امب الصل ال ي ورف ملصليه اال باأحظ، أل نَّ ا :اآ ق أن قلنيقصح ا ن: اأ ين 

ار  اأآهم جت يف جتار  اأآهم وأحمد تعلم أنَّ  د  ل فهال فقاح: أحمد ،طةٌ  ن فيه غه 
ا جتار   اآر ، قاح:  يها ف اأفضين، أنَّ   ة  قه أحما   لد وكند أ ن أنَّ أبوا

 ل.الص   ن القل يُق ين قصله فال  طة، لكن قور اهلل وما شال فعين. 

o " ََِّوالرابا: "والت.  
ال هار .  ضاحل  لل هار  وتلفد  قهقا املاح بحنن اش ينا هب ف املاح،له ت، يقصح: 

 أم ال  يُق ين قصله. يُق ين قصح الصل
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o "الخامس: "وَدفِا الماِل. 
ا  : أعطي ها ل  أمي،قاح له أعطا املاح، قاح  ُل ا آ ما أعطي ا شةلقاح: أبوا

 ين قصله.  ، قن يمُ  م ال ين قصله أ ، قن فيمُ مل يعطا شيئاا،  :يقصحك ة ايا ا، فرافعه يف اث

: ه لل ورفلعوم أ لي  ؛حُيهر عليهم ن  هكر املؤلف   ر مسألة يف  قا ال اب: مم
ذا ل  باع أو اشتر  ولهذا العبد قَّنا: أنىه؛ الع و   ،لتصر از فه  ليس جائ أوَ 

َّه ولهذا إذا استدان العبد ف؛ ن له السيو. ف ا اهللكم   هلل تورفههه لكن ان أ، 
 حالتان:

o :أن يأهن السيو، ف ا اهللكم  اُولي 
 يليمه أن يصيفُ  السيوإنَّ ان أهن له ف: "وما استداَن العبُد َلزَِف َسيَِّده إن َأِذَن له"

  قا الوين. 

السيو قاح له: ما عنول مشكلة، اه ب اآ وين من الناو وأحما قو أهحمد ل . 
 السيو. ل  قا الوين من املسئصح عن وفا

o : ف ا اهللكم  ،أن ال يأهن السيو الحال  الثاني 
ََِّفه".  استيداِعه وَأْرِو ِجنايِته وِقيمِ  ُمتَْ  "وإال ففي رَقبِتهَ 
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   علق برق  هما معىن ي :وقلنا، الوين  قا ي علق برق ة الع و واال يأهن السيو فإنَّ 
وان قصح للسيو:  قا اآ ي ،طالب بالوين احب الوين يُ  الشخص يعا اها جال
  بني ثالثة أمصر:فإحمه خييَّ  ،من عنول

 اما أن يفويه. .1
 برأآه لواحب الوين. هأو يوفع .2
   ينه.أو ي يعه ويصيفُ  .3

لف ، أو أت-أ،رش ااناية- أ ق و يعة، أو جنا جنايةا  ،وكقل  لص اآ ص ي شيئاا
  ا، فإنَّ شيئا 

ُ
  كلها حمفي عه وحنص هلش ااناية واتالف ما اآ ص رن ف وأ، ل،  من قي ة امل

  السيو فيها بني  قه اأمصر.خييَّ  :اهللكم

 أعلم.   قا ما ي علق مبساحلين اهللهر، ولعلنا حمق ور علل  قا، واهلل

 م علل حم ينا ى و، وعلل  له، و   ه أمجعني. و لل اهلل وآلَّ 
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 اُسوَّ 

َال:   ين أصز جتار  اأآهم  : قا يسأح ويقصح س

َخِّ  ؛عن حو الورو  ارجةٌ سألة امل قه  ج ا :  .رهافَّعَّنا ن

َال: يف جس ه  هت ين طها، من الطا رات ش ه اهلر اهلليصان يُ  عنو اهللنابلة: أنَّ  س
 وآؤره   وفضالته وبصله

 الطهار  يف  ا ر بوحمه ليي يف فضالته. ج ا :

فضالت اهلليصان القل تكصن فضالته طا ر   ص مأكصح الل م، أما ما مل يؤكين 
اهلر  وما  و ا ففضالته ليسد طا ر ، لكن الطهار   نا يف  ا ر  هلل ه ولص كان

 بوحمه وعرقه وحنص هل  وآؤره.

َال: اأب املرا  : ]الشر  امل   [تعا، يف  $ابن علي ني  قاح الشيخ :يقصح س

 .اأب من الولب  ون ااو :به

 .اهياك اهلل  يا فأتأكو  أح  د أن ولكن ، قا القل كان يف  اطرل ج ا :

  ين يض ن أم ال  ،يقصح   ي  ف  لل هنصن ماالا  َال:س
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من القل  ف  للو ي  قا املاح  الو ي من أين له  قا  :حمسأحلكن  ج ا :
 املاح 

َال:   اهنأ قه بوون  س

 اهلل أعلم. ،ال أ رل ج ا :

 ب ر من اأحكام غي اأكه غالب ما ُه : يُقوو كل نا عن ول الو حنن عنوحما ت

 .ه  من ماح ولوه ماال يضره وال حي اجله أن ي  لَّ  الا اأب أ  ملاها 

  ، ي بطلب ال رمالاها أىب أن يسو  فإحمه حيُ 
ُ
 .م ح سهرُ ح،  ،ي ، ال حُين  :عسر قلناامل

 ال أ رل، اهلل أعلم.  ص وجب احمقاره، أب احمقاره.

َال:   قا امل صافق م  أ صح مق ب أنَّ  :يقصح: يصجو يف كالم بعض العل ال س
  وا مام أمح

آصال قصاعوه يف  يعا قصاعو املق ب أ صح مق ب ا مام أمحو: ج ا :
مق ب ا مام  لمق ض واهلل ، فيقصح ل :االآ ن اط أو قصاعوه يف  قا ال اب ملالا 

 جةا ملسألة ورَّ ف كم  قه ا كرمي اهلليين، :قاعوته يف أبصاب ال يصي ، ا مام أمحوأمحو
 ا املقوص . ،  قملالا  ،أ ا ال جتصز: علل قصاعوه
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اللهم و  وك، حمشهو أن ال اله اال أحمد، حمس  فرك وحم صب الي ،  آ  احم 
 م علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.و لل اهلل وآلَّ 
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 الدرس ال احد واُربع ن
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم اهلل و هلل رب العاملني، 

 د...أما بعحم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني، و لل اللهم وآلم علل 
ا فنسأح اهلل جين وعال أن يفقهنا يف الوين وأن يعُل نا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علَّ ن

 ا بعد...أموأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه   
اول رمحه يخ/ مصآل اهللهَّ ف ا زلنا يف شر  ]زا  املس قن  ال  وار املقنه [ للش

اهلل تعا،، علل مق ب ا مام امل هين/ أمحو بن حن ين رمحه اهلل تعا،، وكنا قو 
ال (و لنا ا،  ا للقالة وللكاتب )با  الَ  ، و قا ال اب من اأبصاب امله ة جوا

العوح ولكين شخص عنوه تعامالت  ا ة يف ال عامالت ال هارية واملالية، 
 حمس عني باهلل.

هلل رب العاملني والعاق ة لل  قني وال عووان اال علل المثاملني و لل اهلل  اهلل و
وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وعلل أ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا 

ال بولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني، قاح املوُنف رمحه اهلل تعا،   ا  الَ 
 .تصح بكَ ق ٍل يدل عَّ  اُذن

ال  * لف ، وبوأ املؤ اُناب  أو اُذن في التصر يها اأ ص  الكرام  ة: أ الَ 
ُي ا  ارمحه اهلل تعا، يف  قا ال اب بالكالم عن ركن  من أركان الصكالة و ص 

 ؛ عنوحما ا أاب وعنوحما الق صح:والْب ل
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ها كند ، ملاله: يعا ايصح بكَ ق ٍل يدل عَّ  اُذنف نيَّ أحمه  اُي ا أما 
شخص يوَّعة الصكالة، معه ورقة مصقَّعة من زيو، كاتب فيها: أطلب  قالياا وجال

من فالن  أن ي ي  آيارش، ما رأيكم وكالة وال ال  وكالة، يا فالن بي  آيارش وكالة 
وال ال  وكالة، وكَّلُ   أن ت ي  آيارش، أههحمد ل  أن ت ي  آيارش، فصلر   أن 

قا بالنس ة ة ويف غي العربية مللها،  ت ي  آيارش، متام   قا يف الل ة العربي
لإلأاب، اهن ا أاب ال بو أن يكصن بالقصح، قاح: يوهلل بكين قصح  يوح علل 

 ا هن.
ال أما  ن ال ورفات و نا حمشي ا، أ فيصح بالْ ل وبالفعَفإحمه أوآ   قب ل الَ 

ا همنها ما يوهلل بالقصح وبالفعين الواح عليه، من أملل ها ق صح الصكالة وآ ق من
أشيال منها ال ي  وآيأش معنا الصقف، كقل  ق صح اهل ة واعطال اهل ة، اها  لَّد 

 القرينة عليه.
 ما يوهلل بالقصح وبالفعين و قا  ص النصي اأوح. الن ع اُول:اهن 

ما يوهلل بالفعين وال بو فيه من القصح، لكنه يوهلل بكين قصح  يوح علل  الثاني:
لشها  ،  صكيين يوهلل بالقصح، ومن أملل ه أيضاا: ااملقوص  وعلل املرا ، من أملل ه: ال

من أملل ه: الطالل، فإن الطالل ال يوهلل بالفعين وااا يكصن بالقصح، لكن بكين 
قصح  يوح علل املقوص ؛ اللة  ة كناية الطالل، فلص قاح المرأته اهللقة بأ ل  
 ظمعنية الطالل فإ ا تطلق،  ناك تورفات ال توهلل اال بلفظ  معني، ما كين لف

وااا لفظ معني ومن أملل ها: النكا ، السلف قاح يوهلل بلفظ ال ي  والسلف 
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ممكن ألين بالسلف وأيضاا قلنا النكا ، فإن النكا  ال يوهلل اال بلفظ زوجد أو 
 أحمك د، قاح: يوهلل الق صح، الق صح فيه مسأل ان ق صح الصكالة:

قاح علل الفصر  ، بين: وق ه؛ بنيَّ املؤلف أحمه ال يش ط فيه الفصرالمسعل  اُول 
وعلل ال ا ة، ور  هل  لص أن احمساحماا قاح ل : وكل   يف بي  السيار  ف ا أج  ه 
فصراا، لكن بعو يصم جئد وأ قت السيار  وبيع ها، حوين الق صح علل ال ا ة 
بالفعين، يوهلل وال ال  يوهلل ق صح علل الفصر وعلل ال ا ة، من جهة اللفظ قاح: 

 ا.واح عليه، اهن املسألة اأو، يف  ي ة الصكالة وق صهليوهلل بالقصح وبالفعين ال
، : من القل يوهلل تصكيله وتصكرُله؛ يعا أن يكصن مصُكالا أو وكيالا المسعل  الثاني 

 هكر املؤلف فقاح:
 ومن له ال ورف يف شةل، فله ال صكيين وال صكرين فيه.

صُكله؛ كين شةل  ي حمعم،  قا  ص الضابط، ومن له ال ورف يف ع ينه فلي صكين فيه أو
يوهلل ل  أن تكصن م ورفاا فيه بنفس  عن حمفس ، يوهلل أن تصُكين فيه،  قا  ص 
اأ ين وآيأش تفويين هل ، ملاح هل : ا حمسان يوهلل له أن ي ي  آيارته، اهن 
يوهلل له أن يصُكين فيها، ما رأيكم يف الو  غي الو  الو ي مميي كان أو غي 

  ال، اهن  ين يوهلل أن يصُكين فيها   ص أل  مميي،  ين يوهلل أن ي ي  آيارته
السيار  وال ما ألكها  ألكها  ين يوهلل أن يصُكين،  ين يوهلل أن ي يعها  ال اهن 
ال يوهلل أن يصُكين، اللان ملاٌح   ر: املرأ ،  ين يوهلل أن ت ص، تيويىل حمفسها وال 

َ لشاما يوهلل  ال يوهلل،  ين يوهلل أن تصُكين غي ا يف تيويىل حمفسها  ال يوهلل، 
 قاح: ومن له ال ورف يف شةل فله ال صكيين  قا عرفناه وال صكرين فيه، احمسانٌ اآلخر 
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 ال يوهلل له أن ي ورف عن حمفسه ملالا الو  الو ي،  ين يوهلل أن حمصُكله يف بي   
أو شرال وال ما يوهلل  ال يوهلل، املسألة اأ رم ملاح    ر: املرأ  ال يوهلل أن 

أ رم  ملرأ ،  ين يوهلل أن يصُكلها أو يصُكين امرأ تيُول حمفسها،  ين يوهلل الصل؛ ول ا
يف تيوأها  ال يوهلل هل ،  قا  ص الضابط من له ال ورف يف شةل  فله ال صكيين 
وال صكين فيه، لكن  قا الكالم كله يف اأمصر الد تو لها النيابة، ما  ة اأمصر 

 يف ال اب. المسعل  الثالث الد تو لها النيابة   قه  ة 
ق : وأصز ال صكيين يف كين حق أ مة  من العقص  والفسصخ والع : قاحالثالث المسعل  

والطالل والرَّجعة ومتلر  امل احات من الويو واهللشيش وحنصه ال المُثهار واللعان 
ان.  واأأ،

يَ فيه   * ما الضابر فيما ي  ز التَ 
 فاحلها.يويف كين حق  هلل تو له النيابة من الع ا ات واهللوو  يف اث ا ا واآ 

ال ورفات أيها اأ ص  الكرام، أو اهللقصل منها ما  ص حٌق لآل مة، ومنها ما  ص 
حٌق هلل تعا،؛ اأ ين أن حق ا  مة تو له النيابة وأن حق اهلل تعا، ال تو له 
النيابة،  قا  ص اأ ين لكن فيه اآ لنالات، فاملؤلف بوأ أوالا  قصل ا  ميني، 

حق    مة من العقص  ملين ال ي ، ا أار، الر ن ا، قاح: أصز ال صكيين يف كين 
  ره والفسصخ ملين ا قالة، فسخ ال ي  باخليار، الطالل، اخلُل   قه كلها تو لها 
النيابة، الع ق أيضاا يوهلل أن يصُكين يقصح: اع ق ع ول، الطالل يوهلل، الرجعة 

و يقصح: أحما أيوهلل ال صكيين فيها فيقصح اه ب ملالا وراج  زوجد بالقصح ط عاا 
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مسافر وقو طلَّق زوج ه، فإها رأيد أ ا اها أ ا حمومد واع قرت فأحما أوُكل  يف 
 رجع ها.

ومتل  امل احات من الويو واهللشيش وحنصه، يقصح: يا فالن  ق  قه ال نوقية 
و عا اليصم أحما مش صح،  ق املركب واه ب ا  ين ال  ر  ملالا ت عة واه ب و ه

و عا أو  ق  قه ا ن ل نوقية و هو عا فإحمه يوهلل ال صكيين، فإها  ا  فإحمه يكص و ه
يو ين  قا الويو يف الواحلو أو مل  املصُكين، قو يكصن بأجر  أو ب ي أجر ، قاح 
واهللشيش يق ب أ   حطب اعطان حطب أو حشيش أو حنص هل ، قاح: 

هار مثلفظ اللعان والمثهار فل اها  ال يوهلل ال صكيين؛ رجين يقصح لرجين وكَّل   يف ال
ان ىرَّم  ال يوهلل ال صكيين فيه، واللع الِظهار محرىفعا  ا ر اليوجة ملاها ال يوهلل  

ليي مطلق اللعان جاحلي يف بعض اأحصاح وواجب يف بعض اأحصاح، ملاها ما 
يوهلل  ال بو اللعان أيها ا  ص  الكرام أن يلعن حمفسه وأن غضب اهلل وأن لعنة 

 ين الشخص غيه.اهلل، فال يوهلل يف ملين  قا أن يصك
ن اليمين ُاللاليت قاح: واأأان، ال يوهلل أن يصُكين الشخص غيه يف الي ني؛ 

، حيلف ا حمسان واهلل حوين كقا يقصح يا فعالن رو  احلف، ال أمر شخصي
يوهلل ال صكيين يف الي ني وآيأش معنا يف أبصاب القضال أن اها عهي الشخص عن 

 صُكين، يرو  يصُكين ىامة يعا شخصاهللضصر ا، جملي القضال، ماها يون   ي
حيضر عنه جملي القضال، لكن اها تصجَّهد له الي ني فال يوهلل أن حيلف الصكيين 
عنه بين يُرآين القالة ا،  قا العاجي أو املريض أو املرأ  الد ال تس طي  اهللضصر، 

 يُرآين هلا من حُيُلفها وحنص هل .



2057 
 

بعضها تو لها  لنيابة؛ حقصل اهلل   قاح رمحه اهلل: ويف كين حق  هلل تو له ا
 النيابة،  قا ال عض الد تو له النيابة يوهلل ال صكيين فيه من الع ا ات، ما الع ا ات
الد تو لها النيابة يا شيخ  املالية ملين ا رال الكفَّار  أو  ف  اليكا  أو اهللىل أيضاا 

وو  يصُكين يوهلل فيه ال صكيين بشروط ولصابط مقكصر  يف اهللىل، كقل  اهللوو  واهلل
فيها من  ا مام يصُكين القالة أو ويصُكين غيه يف اهللوو  من جه ني من جهة 
اث ا ا واآ يفاحلها، ال يوهلل يف اث ا ا اقامة ال ينات والشها   عليها وكقل  يف 

 اقامة اهللىل واآ يفاحله.
الصكيين  ين  احم قين املؤُلف رمحه اهلل تعا، ا، بعض املساحلين امل علقة بالصكيين منها:  

ة أصز له أن يصُكين ال ي  أحما عامر ملالا ووكَّلد   َّام يف بي  السيار  أو يف بي  قطع
ا، أصز  قا وال ال  را   أرض، فاحم هل من الش ين ومل ي يسر له أن يصُكين ى وا

 لك ابة العقو وقاح أحما لول وكالة وأحما بصُكين ى و أن ي ي ،  ين له هل   
ال  لُكين في ا ما وُُكين فيه اال أن ُأعين اليه، حمقصح وليي لل صُكين أن يص  هذه الَ 

 ن عان:
 . اما أن وكَّل ه وأطلقد.1
 . أوح وكل ه وحموود علل أن له اهللق يف تصكيين ال ي.2

فإن أطلقد ف ا اهللكم  قاح: ليي للصكيين أن يُصُكين في ا وُُكين فيه، لص را  لك ابة 
 ، اال أن ُأعين اليه فإها كان يف حمص الصكالة:العقو قاح: أوكين قالصا: ال يولهلل ل 

 )وكَّل ه وأهحمد له أو يُصُكين ال ي(،  هلل له أن يُصُكين ال ي،  ين العقو الزم وال جاحلي 
   ما ه  الفرق أواًل بين العْد ال ائز والالزف -
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 ال حيق أل من الطرفني افسخه اال برلا ا  ر. الالزف:
لطرفني  ون أن يس أهن ا  ر، فالصكالة من أل أصز فسخه من أل من ا ال ائز:
 اأحمصاي 

ال  عْد جائز: لص أن وكل   يف بي  السيار  وطلعد من عنول ويف حمص  * الَ 
الطريق، رجعد عن الصكالة عيلد حمفس  رجعد وقلد ما أب ة أبي  السيار ، 
من حق  هل   ااصاب: حمعم من حق  هل ،   احم قين املؤلف ا، م طالت 

 ة:الصكال
ال   -  ما هي مبطالت الَ 

 هكر املؤلف أرب  م طالت:
، فإها فسخ أل منه ا الصكالة ُنه عْده جائزت طين بفسخ أحو ا؛  :اُول

 احمفسخد.
ن قين أحما وكَّلد   َّام أن أثق فيه، فإها مات الصكيين فال ت ال ُت رثومصته؛  :الثاني

ا لكن حنن حمعرفه  ص ثقة عنو والوحما، ورث ه أو مات املصُكين، الصرثة يقصلصا حنن ال 
 ما حمعرفه.
 .ا عْده جائزُنهوعيح الصكيين؛ اها عي،ح املصُكين الصكيين احمفسخد الصكالة؛ : الثال 
حهر السفيه؛ اها ُحهر عليه للسفه، شخص أن وكل ه يف بي  مم لكاش : والرابا

، عقو وكالة عامة يف ال ي  والشرال يف اأرالة    ور  قه حك قضاحلة  مملالا
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ر عليه، من له ال ورف يف شةل  فله ال صكيين وال صكين فيه  ين  بأحمه آفيٌه قو ُحهه
  قا له ال ورف ا ن  ليي له ال ورف اهن ليي له ال صكين ف  طين الصكالة.

 
 

ال :بعض الْي د التي تْ  احم قين املؤلف رمحه اهلل تعا، بعو هل  ا،    يد بها الَ 
يَ لم تستفد إال من ِقَبَين؛ اما قيص  ينص عليها املصكُ   ُن أصاًل سَّط  الَ 

فإها قيوته قُيو بقل ، فإها قلد بي   قه السيار  بالووالر اأمريكة ال  الم ََِّ
ت يعها بأل ع لة أ رم تقيوت بقل  وال ال  تقيوت بقل ، اها قلد بي   قه 

فسر حم السيار  مب لغ كقا، تقيو بقل  وال ال  تقيوت بقل ، اها أطلق ه فكيف
 الصكالة  حمفسر ا بالُعرف وبالقراحلن والقصاعو العامة، ف ن هل :

ومن وُُكين يف بي   أو شرال مل ي   وال يشرل من حمفسه ومن ولوه،  ين الصكيين يف 
ال  المطَّْ  ال ي  والشرال يقيو، حم كلم ا ن عن   يقيو مبا يأش:الَ 

قه السيار  ا فالن  ق  ليي له أن ي ي  وال أن يش ل لنفسه؛ قلد ل : ي أواًل:
وبيعها وكَّلُ   يف بيعها وبعو هل  أحضر ل مخسة لاير اتفضين  قه قي ة السيار  
قو بيع ها   اك شفنا بعو هل  أحم  بيع ها لنفس ، ال يوهلل هل  ملاها ال يوهلل  

؛ اأ ين أن الصكيين يطلب مول ة املصكين  هلل وال ال  ُن هذا تعارض مصالح
سه سصل ي ي  هبا،  قا  ص اأ ين فإها كان ي ي  لنففيشصف أفضين بيعة يف ال

آيطلب مول ة حمفسه و قا تعارض لل واحل، اال اها حمص املصكين علل هل  فال 
 بأو، فإها قلد وكل   أن ت يعها ح  لص ت يعها لنفس   هلل هل .
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ا  ُنه ما يطَّب مصَّحته عَّ  حس ؛ قا حمفي الكالم لنفسه أو لصلوه  انًيا:
ي  لصلوه يطلب مول  ه وال مول ة ولوه  ولوه  هلل وال ال  ، اها  ار ي ولده

 فال يوهلل أن ي ي  لصلوه.
اها وكل ه يف بي  السيار ، را  وجالن قاح اتفضين،  قه مخسني آها   ما  الثًا: 

وكل   يف الشرال، قاح: ال أحما بيعد السيار  والل ن مخسني آها  ؛  قا  الف 
قة بالنَّقو، أليي كقل   فهنا الصكالة مطلالُعرف،  هلل وال ال  العرف أحمه ي ي  

تقيو بالُعرف هلقا قاح: وال ي ي  بعرنض  )بإآكان الرال(، ما الفرل بني العرنض 
والعر،ض؛ العرنض با آكان خيرل اأمصاح، ما رأيكم يف  قا الكالم  خيرل اأمصاح 

وقة؛ ب أل اأوان، ما بقة شةل اها  رجد اأمصاح، يف  رو الفقه الزم تعمَّ 
اأمصاح تعم النقو وغي النقو، لكن تقصح خيرل النقو فيوي عنوحما عرنٌض وعنوحما 
ا أو   حمقٌو لكن اها قلد عر،ض، فإحمه يو ين فيه كين ماها  اأمصاح آصال كاحمد حمقوا
كاحمد غي حمقو ، وجال يف اخلم: ي ي   ينه بعر،ض  من الوحميا لص باعه بنقو، باي 

ل وال ال  باعه بعر،ض، لكن لص قلد بعرنض خير  ينه بنقو يكصن باعه بعر،ض 
النقو، يُقاح باب عروض ال هار  العروض مج  عرنض  بإآكان الرال فهنا العرنض  
أل ب ي النقو، را  وباعها بسهاجيو، را  وباعها بأ ند بطصب أل ما كان، 

 .ُنه تصر  بخال  ما تْيىد به ُعرفًا وإن لم يْيىد به لفظًا ؛ال يوهلل هل 
لص قلد له وكل   أن ت ي  السيار  ولص بيع ها بسهاجيو ما عنول ماحم  اتوين 
علة وقاح: أحما حوَّلد ل  بيعة طي ة بي الراجين ما عنوه كاش عنوه آهاجيو 
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 ُن فيه قاعدة فْهي  تْ ل: ال ؛تأ ق  قلد له مصافق، يوهلل وال ال  يوهلل
 ،  رَّحد  الص مقوم.عبرة بالدالل  في مْابَ التصريح

كقل  قاح وال ي يعه بن،سال قلد له: بي  السيار ، قاح: بيعد ل  السيار  ًعا: راب
قلد له: جياك اهلل  ياا بكم  قاح: خب سني ألف، اه ب اآ لم الفلصو، قاح: 
ال  قه اخل سني ألف ُتسلم بعو مخسني آنة، يوهلل وال ال  اهن ال يوهلل أن 

 هلل وال ال   ر  أن يبيعها حااًل ُن العُ ي ي  بن،سال يعا أن يكصن ال سليم ملاها  
، قلد: وكل   يف بي   اهن  نا قُمُيوت بُعرف لص أهحمد له يف ال ي  حاالا ومؤجالا

، يوهلل  يوهلل.  السيار  حاالا أو مؤجالا
وال ب ي حمقو ال لو؛ وكل   يف بي  السيار ، را  باي السيار  وجالن  خامًسا:

ا أحما املالويف( قلد: ال ُعرفاا ملبالل ن فهالن بع لة مباحلة ألف روفية )ع لة 
وكل   يف بي  السيار  يف السعص ية معنا ا تس لم الل ن مباها  بالرياح السعص ل 

ذه خمس ه و كقا، فإها بيعد ب ي حمقو ال لو تكصن قو جتاوزت حو ال صكيين، اهن
يَ:  محاذير في حال التَ 

 . ال ت ي  لنفس .1
 . وال لصلوك.2
3.  . وال ت ي  بعرنض 
 وال بن،سال يعا مؤجين. .4
 . وال ب ي حمقو ال لو.5
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يَ مت اوزًا، لكننا نْ ل يصح تصرفه مثَ*    :فيه مسائَ قد يك ن الَ 
وان باي بوون ون ملله أو  ون ما قوَّره له أو اش م له بأكلر  المسعل  اُول :

بي   من ون  أو مما قوره له  هلل ول ن النقص والييا  ؛ ا ن قل ه له: وكَّل   يف
اأرض، له وكالة يف بي  اأرض قطعة أرض تسنصم يف السصل مليصن لاير، ه ب 
ا، اثك ة وجال مش ل اتوين علة أحما بش ل أرض واتفق معه وقاح أحما بش يها،  
كم باي له  اأرض قي  ها يف السصل مليصن، ف اعها له بلالث ماحلة ألف الرجين 

 ن القل اش ا ا بلالث ماحلة ألف فرحانعنوه وكالة ما  هلل وال ال  املش ل ا 
وم سصط قاح: حوَّلد بيعة طي ة،  ين  ص املش ل له هحمب  ما له هحمب أ امه 
شخص وكيين وال ُينة قاحل ة علل أحمه وكيين وباعه وتفاوض معه، وو لصا ا، ثالث 
ماحلة ألف، حمقصح املش ل ال حمس طي  أن حم طين ال ي  وحمن يي  قه اأرض من 

فإها  ،ُنه مفرِّط ؛ ص اهللين  أحما  سرت ا ن، قاح: يض ن الصكييناملش ل، ما 
باي بوون ون امللين املليصن باي خب ي ماحلة ألف، آ   ماحلة ألف فإحمه يوهلل 
ال ورف ويض ن النقص، علي  ت   ين ل آ   ماحلة ألف والهلل   قا ملاح ان 

 باي بوون ون من امللين.
قلد ل :  قه اأرض أوكل  ت يعها  اها باي بوون ما قوَّره له، المثال اآلخر:

ل مبليصن وماحل ني ألف، قلد ل: ما جتيب اال مليصن، قلد ل: ما أب ة أبي ، 
اها ما يف مليصن وماحل ني ألف ال ت  ، عرلها لل ي  ما جال مش ل، فقاح:  الص 
ما جال مش ل  ليا أبي  مبليصن، ف اعها بل ن امللين لكن بوون ما ُقُور له يف 

الة أ طأ وال ال  جتاوز وال ال  جتاوز في   ين عاق ة  قا ال هاوز ويض ن الصك
 ماحل ني ألف،  قا معىن قصله أو  ون ما قوَّره له.



2063 
 

أو اش م له بأكلر من ون امللين، قلد له: أوكل  تنيح السصل وتش ل  الثالث :
ل آيار  مصا فات كقا، ه ب واش م ل آيار  مباحلة ألف وقي  ها عنو أ ين 

 اخلم  ويف السصل آ عني ألف، ال ي    يهلل لكن يض ن ثالثني ألف.
أو اش م بأكلر لص شاف آيار  حمصعها كقا لكن ال تش يها ل بأكلر  الرابع :

 من مخسني ألف، فرا  أش ا ا بس ني ألف يض ن عشر  الف من جي ه.
ين وحمو هلل كُ   احم قين املؤلف رمحه اهلل تعا، ا،  صر خيالف فيها الصكيين حمص املص 

 : الث مسائَال ورف وال حمضُ نه شيئاا، ما  ة 
وان باي بأزيو، قلد له: بي   قه السيار  خب سني ألف، را   المسعل  اُول :

باعها مباحلة ألف ما رأيكم  يوهلل ال ي   يض ن ما يض ن بالعكي، لكن اخل سني 
  ل  قه يألف له وال ل  ل أحما وخيط  كلي من الناو يقصح واحو له شصف ب

بعشر  لاير، فيو  ي يعها بييا   ويأ ق الييا   ان مل يكن املصُكين قو أهن له يف 
هل ، فإن املاح مس  ٌق لل ال  ال للصكيين اال اها اتفقصا علل  الف هل ، يعا 

م  وما زا  فهص ل ، ف ا اهللك - قه مسألة عنو الفقهال–قاح له: بيعها بعشر  
ز ومجهصر العل ال يقصلصن: أ ا أجر  جمهصلة لكنها أصز املق ب يقصح أحمه أص 

جاحلي ، قلد له: بي   قه السيار  خب سني ألف والياحلو ل   هلل هل ، لكن لص 
قلد ل  بي   قه السيار  خب سني ألف ورحد من عنوك وما قلد الياحلو ل  

 وبيع ها بس ني ألف فالياحلو ل أحما وأحمد ان شال اهلل مأجصر بإهن اهلل.
؛ اها قلد له ب   قه، أحما  الثاني :المسعل   أو قاح ب  بكقا مؤجالا باي به حاالا

م صق  أن يف السصل الناو ما يش ون كاش ي  صن آيارات باأقساط ما حو يقور 
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يش ل السيار  كاش، فقلد له يا شيخ  ق  قه السيار  وبيعها خب سني ألف 
ط ا، آنة، فق ب وقسَّطها يف حوو  آنة ما عنول مشكلة أو مؤجلة اأقسا

، ما اهللكم  تورف   يهلل  ؛وجو مش ل يش ل  قه السيار  خب سني ألف حاالا
 .ُنه حظ أفضَ لَّمال 

أو اش م بكقا حاالا واش م به مؤجالا وال لرر فيه ا  هلل  المسعل  الثالث :
واال فال؛ قلد ل :  ق  قه ألف لاير وا يت ل عن جهاز جصاح مصا فات كقا 

، فق ب قاح: ال توف  ا ف  بعو أآ صي يوهلل وال ال  فيه لرر  ما واش يه حاالا 
يف لرر بالعكي  قا عنو ال هار أحظ لل أجيين يقصح  قا أحسن ل  هلل وال 

ه قد يك ن ُنال  أينعم، قاح وال لرر فيه و قا قيٌو يف املساحلين السابقة ملاها  
 قه السيار  أو  بي ، ف لالا يقصح ب  بكقا مؤجالا ف اي به حاالا يقصح عَّيه ضرر

من يعطا ملين يكصن علة لرر يف ق ض املاح  يقصح ا ن ال ن  م لقاا اخل يي 
واا عة ثالث أيام العيو ال نصك م لقة، لص ق ض املاح ا ن ال يس طي  أن حيفمثه، 
قو ُيسرل أو يضي  وقو يكصن أحياحماا أشيال ك ال ا،  يين، يقصح له: ال ت يعها 

 جالا أجين فالن فيأ ق الفلصو ويضعها بال ن ، فهنا يليم الصكيينحاالا وبيعها مؤ 
 .ُن في الحَّ ل ضررًا عَّ  الم ََِّ فيَّتزف به ؛أن ي قيو بقل 

(  احم قين املؤلف ا،  ٍَ يَ إذا اشتر و ة:  بمسعل ، بوأ  قا الفوين )فص   الَ 
 م  ك؛ وكل ه يف شرال آيار  ه ب اش م آيار  فيها عيب ف ا اهللشيًوا معيًبا
َّه ردىه فصَ: اها اش م معي اا،  ؛وإن اشتر  ما يعَّم عيبهُ لزمه إْن لم يرضهُ م َِّ

: أن يكصن الصكيين عارفاا بعيب السلعة، وكل ه لشرال آيار  فاش م فله  صرتان
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آيار  عطالحمة و ص يعلم هل  ف ا اهللكم  ي طين ال ي  وال يوهلل  حمقصح ال ي  
  يعلم قلد شصف  قه السيار ، عنول السيار   يهلل ما يف اشكاح وال ي  ال،  ص 

الفالحمية لكن املاكينة فيها هبا مشكلة كقا قاح: ولص كان أحما  ش يها فهص يعلم 
العيب وال ال  يعلم العيب، ابطاح العقو  نا الراٌر علل ال احل  ما  ص اهللكم  

 قاح ال ي    يهلل والزم، لكن املسألة هلا حال ان:
 بالسيار  أحما اش يد ل  آيار  ولكن فيها العيب أن يأتيا الحال  اُول :

 الفالن، قلد له: أحما مصافق ورالة ف ا اهللكم  السيار  ل.
أن ال أرلل، أقصح: ما أحما رالة، أحما غي رالة اه ب ورجَّ  الحال  الثاني : 

نه عيبه ُ ؛السيار  لص ه ب يرجَّعها حيق له أن يرج،عها  ما حيق له أن ير َّ ا
 ص  ف ا اهللكم  قاح يليم الصكيين، يوي العقو معقص  للصكيين أو عَّيه البائا معَّ ف

 القل ي  ل  السيار  و ص القل ي   ين ونها.
أن يكصن الصكيين جا الا بعيب السلعة؛ اش م السيار  معي ة وال  الحال  الثالث :

 هلليورل فل ا جالن هبا واك شفنا العيب القل فيها، ما حكم العقو  العقو   ي
ب لكن يل د فيه اخليار، واخليار يل د  نا للصكيين يعا لص اك شف الصكيين هبا عي

ق ين أن يأتيا بالسيار ، له أن ير  وال ال  له أن ير  وهلقا قاح: فإن جهين العيب 
 ر ه يعا جاز له ر ه خبيار العيب.

 يف الصكالة تو ين يف ال ي  ويف املرافعة القضاحلية  هلل وال ال  ما  ص القل يو ين
تصكيين ال ي   يعا أحما لص وكَّل   يف ال ي ، أعطي   آيار  وقلد ل : ب   قه 
السيار  كصحم  وكييٌن يف ال ي   قا ال اشكاح فيه فلص بيعد و ين لص بيع ها أحمد 
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وكييٌن عا يف تسلم الل ن   ين لص بيع ها واملش ل مل يوف  الل ن أو ج و ال ي ، 
 عا يف املرافعة القضاحلية وال ال   ين حيق ل  أن تقاليه وتكصن وكيالا 

كقل  الكالم يف الصكيين بالشرال، وكل   بالشرال  ين تسلم الل ن وال ما تسلم 
الل ن  يعا ال صكيين بالشرال فيه عقو بالشرال، لكن اها اش يد  ين أحمد وكييٌن 
عا يف تسليم الل ن وال ال  قلنا  قه حمرج  فيها ا، حمص املصك،ين أو ان مل يصجو 

 لل صُكين فيج  فيها ا، الُعرف حمصٌ 
 حمشصف ما قاله املؤلف: ووكيين امل ي  يسل ه وال يق ض الل ن ب ي قرينة؛ وكَّل ه يف
ال ي  وكل   عنول  ق  قه اأرض وبيعها فص ب ا، اثك ة أو ا، ك ابة العقو 
 ؛وأفرغ اأرض، جال يس لم الل ن قاله كاتب العقو: ال ما حيق ل  تس لم الل ن

ال  في البيا وال ين  فيها عَّ  تسَّم الثمنُ الت  َو كيين ال ي  ليي وو  ن َو
بالضرور  أحمه يق ض الل ن، فإن الشخص قو تلق فيه يف ا جرالات ال هارية لكن 

 اها أ ق املاح فإحمه حيفمثه ولقل  ال تصُكله يف تسلم الل ن.
لل ن فإحمه اقاح: وال يق ض الل ن ب ي قرينه، فإن وجوت قرينه  ح علل ق ض 

يق ض، ملاح قرينه يوح علل ق ض الل ن: ممكن خياف ملالا أن  قا الشخص 
آيسافر، اها كان امل ي  ربصياا وقلد له: وكل   أن ت ي   قا ال  ر ب  ر، فإن  قه 
الصكالة قرينة قاحل ٌة علل أحمه ي سلم أحمه لص مل ي سلم بطين ال ي ، كقل  لص اآ لم 

وكيالا  العقو، فلص وكل ه يف اجرال عقو اآ لم يكصنال يش ط أن يس لم يف جملي 
 يف الق ض أن القرينة تقصم علل هل .

يَ الشرا : المسعل  الثاني :  َو
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 املسألة اأو،: وكيين ال ي 
 نا وكيين الشرال، حمشصف املؤلف يف وكيين الشرال: ويسلم وكيين الشرال الل ن فلص 

حمه لم الل ن أما وكيين الشرال فإأ َّره بال عقر  طلب ل ن؛ وكيين الشرال ال ي س
ُيسُلم الل ن، لص قلد له يش ل ل آيار  فإن ال احل  ال ي ي  اال اها آلَّ د الل ن 
ف سليم الل ن أمٌر من مق ضيات الشرال فلهقا يقصلصن وكيين الشرال يسلم الل ن، 
فإها مل يسلم الل ن وكل ه يف الشرال قلد له يق ب يش ل ل جهاز جصاح قاح 

احل  جيب الفلصو قاح ما وكل ه ما را  أعطي  الفلصو النقو عنوه ف لف النقو ال 
ال  ؛يف يوه، ما اهللكم  يض ن يوه   ار اهللكم يض  ُنه خال  مْتضاه الَ 

 أماحمة علل  قا املاح.
َل  أربا ص ر: ر الم ال  الفاسدة َذ  اآلن عندنا أيًضا ص رًا من ص ر الَ 

ت ي   فاآو ، ف يعه   ي اا، قاح أحما وكل   أن وان وكله يف بي   الص رة اُول : 
 قا ال  ر ب  ر  لكن ال تق ض الل ن،  ين ال ي    يهلل أم فاآو  وكله يف اجرال 
بي  فاآو أن  قا يفسو اها مل يق ض العصلني  هلل وال ال  فالرجين قاح ما ام 
 وكلا يف بي  فاآو فاعقوه علل وجه    يهلل، قاح: وكل   أن ت ي   قه السيار 
ملالا بل ن ىرم وأن ي ي   قا الشةل ويكصن الل ن مخراا فقاح له أحما  عين الل ن 
شةلٌ   ر فال يوهلل هل ، ملاها  اها عقو العقو ما وُُكين فيه فهص فاآو واها عقوه 

ه تصر  ُنعلل غي ما وُُكين فيه علل وجه    يهلل فهص فاآو أيضاا، ملاها  
 .فض لي ما ُوََِّ في ذل 
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  ل أو وكله يف كين قليين  وكلي؛ يقصح: وكل   عا يف كين شةل ت اني :الص رة الث
ت ي  أمالكة كين شةل، اها قاح وكل   يف ال ي ،  هلل هل  لكنه قاح وكل   يف  
كين شةل يوهلل وال ال  اه ب ا، وكالة العقو ويقصح أحما بص،ُكين فالن وحمص الصكالة: 

ذا غرض ُن في هملاها   وكلد زيواا يف كين شةل يوهلل ل، ال يك ب ل  الصكالة
َ شي بالصكالة  قه يطُلق زوجات  ملاها   عظيم هلل وال ال    ُن  وَىَّته فيَ 

ا يهب مجي  أمصال  يُصقفها فلقل  ال يوهلل، حمعم الصكالة يوهلل فيها أن يكصن  غوا
ال صكيين يف أمر  عام مطلق ملالا وكل   يف ال ي  مطلقاا ما يف مشكلة، لكن  كقا 

 كين شةل ال يوهلل، فال بأو أن تكصن معلصمة امجاالا لكن أن هبقه الوي ة يف
 تكصن جمهصلة متاماا ال يوهلل، والهلل  قا الفرل  

أو شرال ما يشال؛ لص وكله يف شرال ما يشال ال ما يوهلل، لص وكله الص رة الثالث : 
يف بي  ما يشال من مم لكاته يوهلل، ما الفرل  لص قلد: وكل   شيخ  ا ام أن 

شةل من مم لكاش ل  أن ت ي  بامل اجر  أل شةل من مم لكاش ت ي  عا أل 
يوهلل  يوهلل، لص قلد ل : وكل   أن تش ل عا ما شئد يوهلل  ال يوهلل، ما 
الفرل  امل  لكات ىوصر  ملا أوكل  ت ي  عا ىوصر  يف مم لكاش أقوا ا ت ي  

شكلة، م السيار ، ت ي  ال يد والهلل  فأحما أعرف ما  ة مم لكاش ووكل   ما يف
ا ترم علي   ين مخسني مليار للشركة الفالحمية، ملاها   لكن أوكل  تش ل عا غوا
اش يد ل  طاحلر   ا ة يوهلل  قا  ال يوهلل فإن وكله يف شرال ما يشال مل 

 يوهلل.
أو عيناا مبا شال ولص عنُي مل يوهلل؛ يقصح: وكل   أن تش ل  قه  الص رة الرابع :

ن ون ما يف مشكلة، ف ا اهللكم  قاح: ال يوهلل، السيار  بأل ون اللة ت  اه م
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ممكن يش ل آيار  ما تسصم عشر  قرش يش يها مبليصن، اها قاح وكل   يف شرال 
السيار  ومل يقين مبا شئد يوهلل  يوهلل وي قيو بالُعرف القل  ص ون امللين ولكن 

مفت ح  ُنه ن  عَّ  ؛لص قاح وكل   مبا شئد ال أكن أن تقيوه بل ن امللين
 ، ال يوهلل هل  والهلل الفرل  بدون رصيد أو شي  يكتب فيه ما شوتشي

 بينه ا 
ا ن حمأش ا، اثامة، الصكيين يف اخلوصمة  ص اثامة؛ وكلد يا فالن أن  ا م 
عا، أن تكصن وكليالا عا يف املرافعة ما حك ه  قاح: أوح شةل  ين يوهلل 

صمة حيق له الصكيين يف اخلوال صكيين يف املرافعة وال ال  يوهلل ما  ة  الحياته  و 
أن ي اف  يف اثك ة وحيضر االسات، لكن اها جال وقد تنفيق قاح أحما فالن 
علة  ين، أحما أطالب فالن بوين قوره مليصن لاير، اه ب وتراف  عا اش كيه يف 
اثك ة وأوكل  يف كين شةل، فق ب رف  القضية وجال مصعو تنفيق اهللكم 

ا قاح القالة: أعطيا الصكالة، قاح: الصكالة ليي فيهوتسليم املليصن لواح ها، 
تسلرم،  ين حيق له أن ي سلم  ال أحمد ممكن تلق يف اثامة أن ي اف  عن ، لكن 
اها جال وقد ال سليم ال يوهلل يف كصحمه ي سلم عن فالن،  قا ال يوهلل له وال 

 أصز أن يسلم اال اها حمود الصكالة علل هل .
العكي بالعكي  الفقهال يرحيصا حاهلم ويقصلصن  والعكي بالعكي يعا ايه

العكي بالعكي؛ الصكيين بالق ض خيا م لص قلد ل  يا فالن وكل   بالوين 
علل زيو و قه الصثاحلق و قه املس نوات فق  د ا، اثك ة تش كة ما أعطي   
وكالة يف املرافعة، أعطي   وكالة يف ق ض الوين ل  أن ت اف  وال ال  ل  أن 

  ،  قا معىن العكي بالعكي.ت اف
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  هكر مسألة و ة: اها وكل   يف ق ض حق فالن مات وجئد بالصرثة،  ين 
يليمهم يعطصك   ين أحمد وكيين عا يف اأ ق من الصرثة  واق ض حقة من زيو ، 
ال يق ض من ورث ه اال القل يكصن قو قه ،ين؛ ق ين حقة من زيو  وود أ ق 

صرثة تش لهم الصكالة وال ال  ال تش لهم، حقة من زيو، فلص مات فق  د ا، ال
لكن لص قلد اق ض حقة القل قه ،ين زيو ف ات ل  اهللق أن تطالب الصرثة وال 
ال  ل  حٌق يف مطال ة الصرثة،  قه مساحلين ع لية تط يقية يعا ممكن واحو يصكل  
، في تب عليه  قه املنازعة  وبعوين يكصن  قا الرجين مسافر واحمقط   مه ملالا

ا ال أكن الص صح اليه، فال بال سفر اتوين عليها أو تقوو أو يكصن مسافر بعيوا
 .حت  ال تضيا الحْ ق ؛بو أن حمأ ق بوي ة الصكالة

وال يض ن وكيين ا يواي اها مل ُيشههو؛ وكيين ا يواي  ق  قه يا شيخ لعها 
و يعة عنو ى و فأ ق ا وولع ها و يعة عنو ى و،  ين يليم  أن ُتشههو 

ا وال ما يليم   ال يليم ، فإها مل ُتشههو  شا وين علل أحم  أق ضد ى وا
ورجعد من السفر أعطا ااصاح  ين أقصح يا   ام عطي ه  حمعم أعطي ه،  ين 
عنوك شهص  أحم  أعطي ه  ال ما عنول شهص  وال أشهو،  ين حمع مه مفرقاا 

للعلين  ووحمض نه  ال ما حمع مه مفرل وال حمض نه ملاها  ترم املعامالت  ة قصاع
يَ يد اُمان  ويد ال ديا يد أمان ملاها   وال ال  ا ن  قا وكيين  قا ال  يد الَ 

ماحم  والص ي  يوه يو أماحمة  ص   يهلل قريب من  قا لكن حمريو تعليين أولهلل، 
ا ن  ب أن   اماا أشهو عنو ال سليم، أحما مس أمن ى و ما أرآلد عنوه اهن 

ا قو ق ض حق ااصاح، ف   و قاح: أحما ر ته ل    ص أمني وأق نا ال ينة أن ى وا
، أحما رجَّع ه ل  ما حيق ل  أن تطالب به يُمقن ين قصله وال ال  يُمقن ين قصله، لص  أ الا
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 ؛قاح: تلف عنول اح ل يُمقن ين قصله وال ال  يُمقن ين قصله، ف ا فيه فاحلو  من ا شها 
ان عنده مخار  غير دع   عدف الْرض ان يبغيَ   نا   فا شها ُنه ل َ 

ا ملا ولعد عنوه الص يعة، فل ا أرآين الصكيين  ليي الزماا أن اآ أمند ى وا
 وأقصح له: أو ي لفالن فأحما أآ أمن فالحماا وال ُأ ُصحمه.

خبالف الصكيين يف قضال الوين، لص قلد  ق ألف لاير واقض الوين اعطها لفالن 
علة  قا  اتوينقضالا لوينه، أحما عليا  ين اقضيه لفالن فق ب وقضل الوين، 

قاح يا فالن ما  وق ه قاح  وق ه وأرآلد فالن يسو ، مل تسو  قلد للصكيين 
آو ت قاح حمعم آو ت،  ين أشهوت  ين أ قت تصقي   ال أعطي ه و الص، 

  نا يض ن وال ما يض ن  يض ن أن آوا  الوين ال يس وعة أن أآ أمنه.
 

يَ أمين ال يضمن ما تَّ  بيده بال تفرير.  فصَ: والَ 
 .  قه قاعو  مه ة يف  قا ال اب: أن يو الصكيين يو أماحمة  ال يو ل ان 

 اُيدي ق لنا:
 .عنوحما يو أماحمة 
 .ويو ل ان 

 ما الفرق بينهما 
 يو اأماحمة ال تض ن اال اها تعوَّت أو فرَّطد توي يو ل ان.-
 أمَّا اها مل ي عوَّم ومل يفُرط فإحمه ال يض ن.-
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 يمينه. ويْبَ ق له في نفيه والهالك ما
 (.دهوال يضمن ما تَّ  بييق ين قصح الصكيين اها تلفد العني يف يوه قاح: )

ي ف(: مممماها يعا حمفيمممه  حمفة ال فريط أو ال عمممول، قممماح: )يْبََََ ق لَََه في نفيَََه)
 (.نفيه

الا قاح: ولكنَّ  فرَّطد يف حفمثه، ترك ه مل قاح: ااصاح القل عنول أماحمة تلف.
 ال ما فرَّطد. قاح: عنو اأوال  الو ار و ربصه.

القصح قصح من  ا ن اتَّفقصا  م علل ال َّلف، كال ا مسمممُلٌم بال لف لكن اخلالف 
من فرَّط أم من مل يفُرط، ا َّعل الصكيممين أحمممه مل يفُرط قمماح: )ال ممما أعطي ممه اأوال  

 الو ار(، فإحمه يق ين قصله.
 واها قلنا: يق ين قصله معنا ا: م  أينه

  اهلالك.اللان: ويق ين قصله يف
 قاح: واهلل، ااصاح تلف.

 قاح: ال ما تلف، أحمد أ في ه عنوك.
 القصح قصح من  قصح الصكيين. 

ال  زيٍد في قبض حِّْه من عمرو لم يَّزمه دفعه إن صََدىقه، وال  ومن ادىع  َو
ان  ، وإنَ  ال  حَّ  وضََمنه عمروه ذىبه، ف ن دفعه فعنكر زيده الَ  اليمين إنَ 

 ا ف ن تَّفت ضمىن أيهما شا .المدف ع وديعً  أخذه
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ه من عمرو لم يَّزمََه دفعََه إن يقصح: ) ََالََ  زيٍََد في قبض حََِّْ ومن ادىع  َو
ال  حَّ  وضََََََََََمنه  ذىبه، ف ن دفعه فعنكر زيده الَ  صََََََََََدىقه، وال اليمين إنَ 

ان المدف ع وديعً  أخذها ف ن تَّفت ضََمىن أيهما شََا ( ، وإنَ  صر  ،  ممعمروه
 املسألة  قه كا ش:

ل فالن   َّام وكالة زيو يف ق ض حُقه من ع رو: يعا   َّام ا ن أرآممممله زيو ا َّع
قاح له:  ممممممممممممممهلل يطال ا مباحلة  ا، ع رو، قماح: يما ع رو زيمو يطال   مباحلة ألف 

 قاح: أعطيا ماحلة ألف. ألف.
 قاح: ملاها أعطي   بوف   من أعطي  ماحلة ألف 

 قاح: بوفد وكيين عن زيو يف ق ض الوين. 
 لتين اآلن:له حا

 امَّا يوُوقه، يقصح: واهلل، احم   ا ل، أحما م أكو ماحلة باملاحلة احم   ا ل.-
 أو يكُقبه، يقصح له: واهلل، أحما ما أ ُول،  ات ل بُينة،  ات ل شهص .-

 :له حال ان
  ين يليمه أن يوف  له 

فعه   قاح: اتفضممين املاحلة ألف، لص  مموَّقه يليم  قاح ل : ح  لص  مموَّقه مل يليمه
 ان  وَّقه.

طيب را  اشممممممممممم كاه عنو اثك ة قاح:  قا الشمممممممممممخص أحما أطالب بالصكالة بوين 
 بقوره ماحلة ألف.
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 جال ا، اثك ة قاح له القالة:  ين أحمد توول 
ا أحمما أحمكر مما  ص بومممممممممممممم يهلل، أحمما مما عنول أل  ليين أن  قا الرجين  قماح لمه: أبموا

  ا ل 
  ال  ين يقصح له القالة احلف علل أحم  تنكر وال

ي  ُنه ما فيه فائدة من تحَّيفه  ُن فائدة التحَّال حيُلف املنكر  نما، ملماها  
، لص قلنما: حيُلفمه معنما ما اها حمكمين عن اهلللف يليممه الوف  )يوف  املاح(، ل  حَّىفَه

من حقه  وحنن حمقصح له: لص  موَّق ه أ مالا ما يليم  توف ، فضالا ع َّا لص حمكلد
وف ، ملاها من حقه ما يوف   حقصل الناو تضي  كيف من حقه أحمه ما ي وال ال 

 ما حقه ما يوف  
ا ما  ص  ممم يهلل، أحما ال  ممكن )زيو( بعو ما أحمد توف  املاحلة ألف يأش يقصح: أبوا

 وكَّلد  قا الشخص وال أعرفه.
فإها قاح: ما  ص  مممم يهلل، وليي  ناك بُينٌة قاحل ٌة علل أحما وكَّل ه ف ن حقة ان 

، ي قل المموين يف هم مم  املمماحلممة ألف بمماقيممة يف هم مم ، فكيف أرج  وأ ممق المموين
حمليم  توف  م   قا االح  اح احمه الشمممممممممممخص القل توَّعل وكال ه يسممممممممممم طي  أن 

 يرج  علي  ويأ ق علي ، علي  لرر وال ما علي  لرر 
فال يليم  أن توف  ولص  ممممموَّقد؛ الح  اح أن  ممممماحب املصكين أو القل يُوَّعل 

 ف ينئق  يليم  توفعها مرتني. أحمه مصُكين ممكن ينكر،
 فنقصح: ال يليم  أن توف  ولص  وَّق ه.
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َال  زيٍد في قبض حِّْه من عمرو لم يَّزمه(: قماح: ) قل ال من الومن ادىع  َو
 يليمه  ع رو، مل يليم ع رواا أن يوف  ان  وَّقه، وال يليمه الي ني ان كقَّبه.

احلة ب علل حميَّاته  ف  امل مقه  ة املشممممممممممممممكلمة، فمإن  ف ، ع رو طيمفَ ن دفعَه(: )
ال (: ألف ) قاح: ما  ص   يهلل وال وكَّلد  قا الرجين وال أعرفه، فعنكر زيده الَ 

 ما اهللكم 
ا ما  ص وكيلة ف ن دفعه(: قاح: ) ع رو  ف  مسممممكني طيب فأحمكر زيو قاح: أبوا

 زيٌو علل أحمه مل يصُكله، قاح: واهلل، ما وكَّل ه.حَّ (: وال شةل )
و، يا ع ر وضَََمنه عمرو(:  حَّ  ص منكر للصكالة في لف، ) فإها حلف، ا ن

 ا ف  املاحلة ألف مر  ثاحمية اهلل أيي   ي.
ال ال  و  -موَّعة الصكالة  قا-فإها  ف  املاحلة ألف من حقه أن يقالمممممممة القابض 

 ، والقل تكُقبه أحمد يفُن ه  مصَََدقه أصَََاًل ما  ص من حقه يقالمممميه، ملاها  
 يو، )ع رو( يكُقب )زيو(. قا امللاح من  ص   ص ز 

 دع نا نعيد المسعل  بشرحها عَّ  ال اقا:
ام ه مممب ث مممو قممماح: ا ف  املممماحلمممة ألف الد  ام(،   مممَّ )عمممامر(، )ى مممو(، و )  مممَّ

 اآ وحم ها من عامر.
 قاح: أحمد ثقٌة، ث ٌد،  ا ٌل عنول لكن ما را  أ ف .

 ملاها ال توف .
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ا عممامر يممأش ويطممال ا، ممكن ورثممة عممامر  قمماح: أن لص  فعممد لمم  ا ن ممكن غمموا
ا يأتصن يطال صن يقصلصن:  قه بُينٌة قاحل ٌة تشمممممممممممهو أحم  مسممممممممممم وين ماحلة ألف،  غوا

 وتوَّعة الصفال ما عنوك بُينة علل الصفال.
 قاح: أحما آوَّ  ا وعنول بُينة أحما آوَّ  ا.
.  يقصلصن: ما عنوك بُينة أن   َّام وكيين أ الا

 يق  يف لرر فنقصح: ما يليم  توف .ف ينئق  يضره، ممكن 
لكنَّه طيب و ف  املاحلة ألف، وجال عامر وقاح: ال ما  ص بوممممممم يهلل أحما ال وكَّلد 
ام وال شممممممممممممممةل، من حقة أطمال مه بمالموين  عنمول بُينمة بالوين  ين عنوك بُينة    مَّ
 نبالصفال  ما عنوك بُينة كافية بالصفال، اهاا من حقة أن ألمممممُ نه وأن أطال ه بالوي

 ) قا واحو(.
ان لمممممممممممم َّن ه بالوين، و ص يرو  يرج  علل   َّام وال ال و ص يوممممممممممممول   اما  ما 
يرج  عليه، كيف يرج  عليه و ص يطال ه بشمممممممممةل و ص مق ن  أن  قا الشمممممممممخص 

 ممثلصم  وما يس طي  يرج  عليه اهاا ليي له أن يرج  عليه.
حق تطممال ممه     ممام يقصح: أحممما أعطي ممه لعممامر، وعممامر أ ممق  ممقه و ممقه،  ممين لمم 

 ليي ل  حق أن تطال ه.
(: قاح: ) من القل يضممممممممم ن: ع رو وال الصكيين  ع رو  ص القل وضَََََََمنه عمروه

 يض ن وليي الصكيين.
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ان المدف ع وديعً (: ) جال   َّام ا، ى و قاح له: يا ى و، عامر ما  ص وإنَ 
  -ك اب ملالا ]كشَّف القناي[-أعطاك و يعة 
 قاح له:  هلل.
 عنه يف اآ  ا  الص يعة. قاح: أحما وكيينٌ 

حمفي القضممممممممية السممممممممابقة ال يليم  أن تعطيه، لكن لص أعطي ه ف ا اهللكم  أرج  
 علل ى و و  ق منه  

قمماح لمم : ال، ان كممان املمموفصي و يعممةا والص يعممة مصجص ٌ  بعينهمما عنممو زيممٌو أو عنممو 
 ع رو   ق ا من الشخص، أطالب الشخص القل تكصن الص يعة يف يوه.

اف القناي[ عنو   َّام  قه من   َّام، وأحما أعرف أحمه عنو   َّام قاح له: ]ك شمممممممممممممَّ
 ووجوته فأحما أطل ه من   َّام.

َان المَدف ع وديعًَ  أخَذهَا(: قماح: ) ها ُنأ مق ا بعينها من ألٍّ منه ا؛ فَ نَ 
 ، عني  ة.ليست ديًنا

ا؛ ف ن تَّفت(: )   َّام يقصح: أ ق ا وتلفد عنول، ف ن حقة أن ألُ ن ى وا
، ومن حقة أن أطمالب   َّام؛ أن العني تلفد نَه مفرِّط حينمَا دفعهَا لدهىافُ

 يف يوه،  قا معىن كالم املؤلف.
يرج  علل  ممممممممماح ه، وقرار الضممممممممم ان علل من  علل ى و، يعا لص أن طال د 

ا.    َّام ممكن   َّام يطالب ى وا
[33:59:21] 
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ما  العكي ما تقصح: ى وح  لص  مممممممممموَّقه   َّام يرج  علل ى و، ال وممممممممممويق ب
ام يرج  علل ى ممو، ملمماها   قممه، لكن   ممَّ ام؛ أحمممه  مممممممممممممموَّ آلن ُن ايرج  علل   ممَّ

وال ال   ص موممممُول ويع ف أن يوه  محمد يْر ويعتر  أن دهىاف يده يد أمان 
 يو أماحمة كيف يطال ه  ما أكن يطال ه.

 لل   َّام.العكي يرج ، يعا   َّام يرج  علل ى و، ى و ال يرج  ع
دعهكر الشمممممممممممممار   نا )ال هصش( يف ]الروض[ مسمممممممممممممألة مجيلة و ة قصله:     "َو

ال  دع   الح ال  وال صي "  ، حمفي  قا الكالم السابق يف قضية اهللصاح.الَ 
لص قلد: أحل   يا   َّام تأ ق النقص  من ى و، فق  د ث و وليي  ناك بُينٌة 

لم  ولص  مممممممممممممموَّق ، اها مل يكن  ناك بُينة أحما أحل م  فال يليممه أن يموف  املماح 
فإحمه ال يليمه أن يوف  ولص  مموَّق ؛ أحمه لص  ف  ل  و ص مومموق  علل حسممن 

 النية أحما أآ طي  أن أرج  وأطلب منه  حمفي القضية.
كقل  الص ممممممممية: اها قاح ل : جال   َّام قاح: فالن تصيف وأو ممممممممل أن أحما   ق 

 و يره يف اآ يفال ملالا بعض حقصقه. من  الص يعة الد عنوك، أو أن أحما
ليسد كقل  عفصاا: يقصح: زيو مات وأو ل ل بكقا )الشةل القل عنوك( أحمه 
ل أحممما، فممق  ممد ل ممأ ممقه، يمموفعممه لمم  وال ال  ال يمموفعممه لم ، ال يليمممه المموف  ولص 

  وَّق ، حمفي الكالم السابق.
ن قين نا: ان اهللصالة يال ن يه علل مسممممممممممممممألة اهللصالة أ ا كقل ، وان قل والمهم هنا:

فيها اهللق من همة  ا، همة اال أحمنا حمقصح: ال يليمه الوف  اال اها قامد ال ُينة ح  
 حيفظ حقَّه.
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ا أيرها ا  ص  الكرام لن يكصن فيه  رو،   قا ما ي علَّق بورآنا يف  قا اليصم، وغوا
و، وان ر فيمه  رو الشمممممممممممممميخ: ع مو اهلل الع يمو يف ]الصرقمات[، فلن يكصن عنوحما  

اهلل يف )باب الشممممركة(، و  -عيَّ وجين-شممممال اهلل حمصا ممممين اأآمممم صي القا م بإهن اهلل 
 أعلم، و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ُينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.

أحما مان م أكو  رو الشمممميخ: ع و اهلل الع يو  نا يف  قا الكرآممممة أو يف كرآممممة 
   ر لكن آيكصن من العور ا، العشال.

َه في ق له: )وتبطَ بفسي أحدهما( أل يَ( داخ  يس ق له: )وعزل الَ 
قمو يكصن وقمو ال يكصن، فمإحممه قمو يعيح الصكيمين  ون أن يفسممممممممممممممخ الصكمالة، كيف  
ممكن وكَّين عو  أشمخاص، قاح: أحمد وزيو وع رو و قا ت ورَّفصن مجيعاا،  َّ عيح 

،  نا ما فسمممممممممخ الصكالة  ا في قل ال ومممممممممرف لع رو وبكر ملالا عيح وكيالا  ولكنهزيوا
 معيناا واهلل أعلم.

ال  عام   َ شي ( هَ هذه َو َّته فيَ   )وَى
 حمفُرل يا مشايخ بني  صرتني:

ا أن ي ي  - ين زيمموا ين شممممممممممممممخص وحمومممممممممممممميممد قلممد: أوكممُ يعا أحمممد لص أر ت أن تصكممُ
مم لكماش، وأن يشمممممممممممممم ل ل، وأن ي ماجر عا، وأن يطُلق، وأن يق ين عا يف عقو 

ني شمم لة، يوممهلل  قا ما  ام أحم  حمومموممد عليها بأفرا  ا، النكا ، وهكرت ماحل 
 أحمد الشةل القل حموود عليه تعرف ما  ص.

 أمَّا اها قاح: وكَّل   يف كين شةل  فهقا  ص القل ال يوهلل.-
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ا أحممم  تنص يف أن وكَّل ممه يف أن ي ي ، يف أن يشمممممممممممممم ل، وكَّل ممه يف كممقا فنقصح:  أمممَّ
  عن . قه اأشيال الد حمويد عليها يكصن وكيالا 

 وي قيَّو  قا أيضاا: ي قيَّو بالعرف.
اال تطال ه ما فيه اشمممممممكاح، لكن أحمد اها  ممممممموَّق ه واحمه فعالا  قا الرجين  ممممممما ل 
وأ ق ا وأعطا ا ملن يوَّعة وكال ه أحمد توُوقه يف  قا  نا القل ال حيق ل  أن 

مٌر   ر، أ تطال ه، أمَّا لص  وَّق ه واخنوعد به  َّ اك شفد أحمه قو آرل املاح  قا
 لكن علي  أن تقيم ال ُينة علل أحمه قو آرل املاح وأ ق املاح.

انت أم اله معَّ م   َ: أوََِّّ  في شَََََََرا  ما شَََََََوت بعم الي، َو ل  قال المَ 
 فهَ يصح 

 ال أ رل، اهلل أعلم.
 اأو، في ا لص أطلق ال ي ي  بنسةل .-

 اها أطلقد قلد ل : ب  ل السيار .
 ين النقص  قلد: بع   السيار ، أ

 قلد: ال أحما بع ها مؤجَّلة بعو عشر آنني حمس لم،  قه وكالة مطلقة.
 أما لص قلد: وكَّل   أن ت ي  حاالا أو مؤجَّالا  هلل.

ا - اللان: لص أحما قلد: ب   قه السمممميار  بأقسمممماط ا، مخسممممني آممممنة، ف ع ها حمقوا
رتيوهلل؛  ، قلد ل : ُن  أخذت اُفضَ، أخذت ما أفضَ من الذي َذ

 ها برياح ف ع ها بريالني جياك اهلل  ي.بع
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اها أق د ال ُينة ما فيه اشمممممكاح، املسممممممألة الد هكرحما ا يف حالة عوم اقامة ال ُينة، 
ما أق د ال ُينة وا شها ، أمَّا اها أق د ال ُينة وأ قت  قا الشا و عنو الرجين، 

ر أحضمممممممممممممم أ ممقت  ممقا الصكيممين عنممو الرجممين وقلممد لممه: فالن ترم وكيممين عا، و ص
شممممممممهص اا علل أحم  وكييٌن عنه  الص قامد ال ينة، لكن املسممممممممألة في ا لص مل تقم 

 ال ُينة.
ال، الصكيين بالشمرال ال يش ل من أ يه وال من أبيه، و قه القاعو  هكر ا املؤلف 
يف ال ي ، و ة يف كممين أحمصاي الصكممالممة: )وكيممين يف ال ي ، يف الشممممممممممممممرال، يف اهل ممة، يف 

 ق  قه ألف لاير تووَّل هبا علل فقرال.الووقة(، واحو قاح:  
 قلد: أبشر أحما أتووَّل عليهم. 

وولممممع ها يف جي   علل أآمممماو أحم  أحمد فقي، أو تومممموَّل هبا علل ا يت عن 
 حماو  اهللني وكقا وأعطيها، قلد: أحما اهلل و هلل من الواهللني وأ ق ا.

ق ا أحمد ى ال  ال يوهلل هل  اال اها حمصَّ املصُكين، قاح ل : ما فيه مشكلة اها 
 ال بأو.

 أمَّا أن يقصح:  ق  قه تووَّل هبا علل فقرال ف أ ق ا لنفس  ال أصز.
 تقصح: أحما فقي.
ياًل تطَّب مصََََََََََّح  الم ََِّحمقصح: ال أصز؛  نت َو ن ملا ، ا ُن  اآلن لماَ 

تأ ق لنفسمم  توور موممل ة حمفسمم ، لص روحد توور واحو ت  قَّق منه وتسممأله 
 ق عليه، لكن ملَّا يوي لنفس  ا حمسان يطلب مول ة حمفسه.فقي وال ال توقُ 
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 حمعم، حمفي الشةل، ال لنفسه، وال لصلوه، وال لصالوه.
 قاح:  ق  قه اجعلها وقف فرا  اش م فنول وآهَّين وقفي ه وريعه ل أحما.

 اهلل أعلم ما أ رل، لكن المثا ر أ ا مللها أكن أشو ح .
 قه اليكا  أ رجها للفقرال، فأ ق ا لنفسممممممممممه، أل حمعم ح  يف اليكا ، قاح:  ق 

 ال أصز اال بإهن  من املصُكين.
 العروض 

العروض: اها أحما وكَّل   ملالا قلد ل : ب   قه السممممميار ،  ق آممممميارش وبعها يف 
السمممممممممصل، اأ ممممممممممين ت يعها وتأ ق الل ن حمقو، أحمد بع ها وأ قت الل ن آمممممممممميار  

؛ أن اأ مممممممين أن الصكالة تقيَّو أ رم بواهلا، أو آمممممممهاجيو، أو ثياب يومممممممهلل  ال
بمالعرف، والعرف اها وكَّل م  فمإحمم  ت يعمه بالنقو ال بعروض، عروض يعا أعيان، 

 ترو  ت ي  السيار  بسيار ، أو ت ي  السيار  بسها  .
 واهلل أعلم، و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس الثاني واُربع ن
عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، السالم 

 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و ، وعلل  له، و   ه أمجعني، أما بعو.

أن يُفقَّهنا يف الوين، وأن يُعلَّ نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
 أما اهللاا، احمه وٌل هل  والقا ر عليه،  َّ علَّ نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  

 بعو.

ِنِا[ف ازلنا م  شر   ْْ ِنا ِفي ِاْخِتَصار الُم ْْ / مصآل بن أمحو ، للشيخ]زَاد الُمست
 ومجعنا به يف جنات النعيم، وكنا قو و لنا يف الكالم عن $اهللهاول اهللن لة 

 أحكام املعامالت ا، باب الشركة.

  قا ال اب؛ القل تض ن تعريف الشركة، وأحمصاعها، ، وحمقرأ يففنس عني باهلل 
 وأحكام كين حمصي  منها.

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
وآلم وبارك علل حم ينا ى و ، وعلل  له، وأ  ابه أمجعني. اللهم اغفر لشيخنا 

 ولصالويه ولل سل ني يا رب العاملني.

 :$ح املونف قا

 ( ِ ََ الشِر  )با ُ 
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( أن نانٍ )عَ  َر ُ : فشَ ، وهي أن اعه  ٍ ر  صَ و تَ أ في استحْاقٍ  "وهي اجتماعه  
 ذُ فُ نَْ ما، فيََ هِ يْ نََ دَ  فيه ببَ اَل مَ عْ ( ليََ تٍ اوِ فَ تََ ، ول  )مُ ما المعَّ فِ هِ يْ الَ مَ بِ  انِ نَ دَ بَ  كَ شترِ يَ 
ٍَّ    ُ ر  صَ تَ  ال ،هفي نصيبِ   ِ َّْ مِ الْ  مِ كْ منهما فيهما بحُ  َ  صيبِ في نَ   ِ وبالَ 
 غش شينِ ول  مَ  ضروبينِ مَ الْ  من النْدينِ  المالِ  رأسُ  أن يك نَ  طُ رَ تََ شْ ه، ويُ يكِ رِ شَ 
ٍَّ طَ رِ تَ شْ ا، وأن يَ سيرً يَ  ا رَ َُ ذْ ا، ف ن لم يَ عَّ مً شاًعا مَ مَ  حِ بْ ا من الرِّ ز ً منهما جُ  ا لك
َُ طَ رَ أو شَ  حَ بْ الرِّ   الث بينِ  دِ حَ أَ  بحَ أو رِ  معَّ م ً  مَ راهِ  ه اًل أو دَ زً ا مَ هما جُ دِ حَ ا 
ذا مُ  ،حى صِ لم تَ  . وال المالِ  رِ دْ عَّ  قَ  ضارب ه، والَ ِضيَع ُ زارع ه ومُ ساقاةه ومُ َو
 ".واحدٍ  سٍ نْ هما من جِ والَ  نُ  نِ يْ المالَ  رُ َّْ خَ  طُ رَ تََ شْ يُ 

َه   ()فص

، صفانِ نا. فنِ بينَ  حُ بْ والرِّ  :ه، ف ن قالَ حِ بْ رِ  به ببعضِ  رٍ  ِ تى مُ ( لِ  ُ بَ ضارَ مُ "الثاني: )الْ  
فا ََّ تََ ، وإن اخْ رِ خَ ي لآلوالباقِ  ،حى ه. صَ ثُ َُّ ه أو  َُ أرباعِ  : وِلي أو ل   ال  ُ وإن قالَ 

ذا مُ ٍَ فَّعامِ  ن الشروطُ مَ لِ   رى ضَ أَ  إنْ  رَ خَ آل بمالٍ   ُ ضارِ ، وال يُ زارع ه ومُ  ساقاةه ، َو
 دِ ْْ العَ  ما بْا ِ  مُ سَ ْْ ، وال يَُ  ِ ََ ِر ه في الشى تَ صى حِ  دى رَ  ََ عَ ، ف ن فََ ضَ رْ ولم يََ  لَ اُوى 

 رَ بِ جُ  رَ سِ أو خَ  ، ِ التصر   ه بعدَ أو بعضُ  المالِ  هما، وإن تَََِّ  رأسُ اقِ فَ إال باتَِّ 
ََ  حِ من الربْ   ه".يضِ ضِ نْ ه أو تََ سمتِ قِ  قب

َه   ()فص
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هما، حا فبينَ بِ فما رَ  ما ب اههما،هِ يْ تََ مى يا في ذِ رِ تَ شْ ( أن يَ ج هِ ال ُ   ُ ََ ِر : )شَ "الثال ُ 
  َ َُ منهما وَ  واحدٍ  َو َه ه وََ صاحبِ  َي هما عَّ  ما بينَ  َّ ُ مِ ، والْ نِ مَ عنه بالثى  في
 اه.طرَ عَّ  ما شَ  ما، والربحُ هِ يْ كَ َّْ مِ  رِ دْ عَّ  قَ  ضيع ُ ، وال َ اهُ طَ رَ شَ 

ه ََّ بَى َْ هما، فما تََ نِ ادَ بْ بعَ  كتسبانِ َا فيما يَ ِر تَ شْ ( أن يَ اُبدانِ   ُ ََ ِر : )شَ الراباُ 
 وسائرِ  طا ِ واالحت في االحتشاوِ  ح  صِ ه، وتَ َُّ عْ هما فِ مُ زَ َّْ يََ  ٍَ مَ هما من عَ أحدُ 
 ْيمَ أن يُ  يحُ ه الصحهما، وإن طالبَ بينَ  بُ سْ هما فالكَ أحدُ  ضَ رِ ، وإن مَ باحاتِ مُ الْ 

 ه. مَ زِ ه لَ ُمْامَ 

ٌّ   ضَ  ِّ فَ ( أن يَُ  ِ ضَ المفاوَ   ُ ََ ِر : )شَ الخامسُ  َى   همنهما إل  صاحبِ  َ   ٍ ر  صَ تَ  َ
، المالِ  رِ دْ بَْ  يع ُ ضاه، وال َ طَ رَ عَّ  ما شَ  ، والربحُ  ِ ََ ِر الشى  من أن اعِ  يٍّ نِ دَ وبَ  ماليٍّ 
 بٍ صْ غَ  مانِ هما من ضَ أحدَ  فُ زَ َّْ أو ما يََ  نِ يْ رَ نادِ  رام ً ًبا أو غَ سْ  فيها ََ اَل خَ دْ ف ن أَ 

 ".تْ دَ سَ أو نحِ ه فَ 

 

: " ٍ ر  صَ أو تَ  في استحْاقٍ    وهي اجتماعه  ِ ََ الشِر  "با ُ : $قاح املونف 
ب عريف الشركة؛ فقاح: و ة اج  اٌي، و قا االج  اي يق   $اهاا بوأ املونف 

 علل  صرتني أو علل حمصعني:

 االج  اي يف االآ  قال؛ و قه تس ل شركة اأمالك. -

 واالج  اي يف ال ورف؛ و قه تس ل شركة العقص . -
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ان، وملاله: مات رجيٌن وعنوه قطعة أرض، وله ول َي  اجتماع في استحْاق !
اأرض  قه تن قين من مل  زيو ا، مل  ابنيه، فيكصحمان جم  عني يف اآ  قال 

 قا  ص االج  اي يف االآ  قال؛ و ة  -يعا ملكية  قه اأرض- قه اأرض 
 شركة اأمالك، وليسد  ة املقوص   هبقا ال اب.

شركة ال ورف، وتس ل شركة العقص ، و ة املرا    نا، و ة  الن ع الثاني: -
 .$سام آيقكر ا املؤلف أق

تعريف الشركة  ة االج  اي يف االآ  قال أو  إًذا هذه المسعل  اُول :
ال ورف، واملرا   نا هبقا ال  صيب االج  اي يف االآ  قال وال االج  اي يف 

 ال ورف ! االج  اي يف ال ورف.

 ال ي ، الشرال، وال أجي، ال  ُل ، وما ا، هل . ماذا نعني بالتصر  !

  ة أحمصاي الشركة؛ و ة مخسةُ أحمصاي،  قه اأحمصاي لمسعل  الثاني  في هذا البا :ا
 يف  قا ال اب. اخل سة الد ترج  اليها الشركات، والد يقكر ا الفقهال 

أيها ا  ص  -:  قه اأحمصاي اخل سة ترج  ا، أن الشراكة "وهي أن اعه"قاح: 
و  ةُ يف املاح والع ين، فيكصن كين واحيف باب الشركة، اما أن تكصن الشراك -الكرام

من الشركال له حوٌة من املاح، وله  وٌر يف الع ين، و قه  ة النصي اأوح، و ص 
 شركة العهنان.

أحما ملالا أ ف  ألف لاير، والشيخ ى و يوف  ألف لاير، وحم اجر فيها، ع لنا بسطة 
يها، مر ا  ص فملالا حم ي  فيها أشيال أو أغراض، فهص يش  ين فيها وأحما أش  ين 
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كها،  ص يش  ين يف النهار، أحما أش  ين يف الليين و كقا، والربهلل اهللا ين يُقسم  ُأسه
 بيننا علل ما حم فق عليه.

الربهلل القل يأش يف النهار ل  وال ل!! ال، ال يصجو هل ، ليسد الشركة كقل ، 
فال، تبين الربهلل القل يأش يف أل آاعة  من ليين  أو  ار  مقسصٌم بيننا  سب اال

ممكن حمقصح: أحمه مخسني يف املاحلة ل  ومخسني يف املاحلة ل، وآيأش تفويين هل ، 
  قه تس ل شركة العنان.

أن يكصن املاح من أحو ا، والع ين من ا  ر؛ أحما أعطي    االحتمال الثاني: -
مخسة  الف لاير، وقلد: أحمد تش  ين يف ال هار ، أحما ليي ل  م  بال هار ،  قا 

 ، وأحمد اش  ين فيه، فهقه تس ل شركة املضاربة،  قا  ص النصي اللان.رأو املاح

ال يصجو عنوحما رأو ماح؛ أحمد تريو أن ت اجر، لكن ال  االحتمال الثال : -
متل  رأو ماح، ما اهللين يف  قا ! ما اهللين القل عنوكم ! واحو يريو أن يش  ين 

اه؛ ي عنوه جبال هار  وليي عنوه حمقو!! ليي عنوه فلصو، عنوه جاه ! لي
يش ل يف القمة، يقصح: يق ب لل هار، ويقصح ل هار اا لة: أحما أريو أن اش ل 

 منكم.

: أحمد تريو أن ت ي  ك ب ملالا لطالب العلم؛ تق ب ا،  ور النشر  ملالا
واملؤآسات، وتش ل منهم بالقمة، تقصح: أحما أش ل منكم ا ن، وأه ب 

آنة،   ل باا لة، وت ي  قطاعة بعوأبيعها، وأآو  لكم بعو آنة، فأحمد تش
ملا ه  د ا،  ور النشر قالصا ل : حنن ما حملق يف الناو ا ن،  قا اليمان ت ي  

 الصاحو مؤجين   ر شةل ال يسو ، أأش لنا بشخص معروف يض ن .
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تأش ملالا تقصح: تعا، يا عامر، أو يا زيو، أو يا ع رو، ما رأي  أن تض نا ! 
أل ن ، وحم شارك حنن يف الك ب، حمق ب حمش ل  قه  قلد: ما رأي  أحما

الك ب، ويوي حموف الك ب ملكه ل ، وحموف الك ب ملكه ل، وأحما لامٌن 
ل ، وأحمد لامٌن ل، فأحمد ملا تق ب ا ن أمام شركة أو  ار حمشر أو باحل  
لله لة، ملا يأش ي ي  لشخوني كين واحو منه ا لامٌن لآل ر يط ئن أكلر أو 

 ال !

جر فيها، ، في ي  لنا با جين، وحنن حمق ب حم اَحِصَِّنيُنه ما َحَصَّى  يُ يط ئن؛ 
 والربهلل أيضاا حسب ما حم فق،  قه تس ل -وآيأش  قا-املل  حسب ما حم فق 

 شركة الصجصه. اهاا املشاركة  نا يف القمة، وليي  ناك رأو ماح  حالر.

نا: بيعصا لل هار قل ليي عنوحما أيضاا رأو ماح حالر، وه  نا االحتمال الرابا: -
لنا با جين، قالصا: ما يف ال  جين وال ُمقس،ط، تش ل كاش، وليي عنوحما رأو 
ماح، ماها حمون  ! قلد له: ما عنوحما رأو ماح، لكن حنن حمنش  ملالا حساب 
، وحمراجعها، وحموققها توقيق  يف ا حم حمد، أو حمنشر اعالن أحمنا حمس ق ين الك ب ملالا

 ل صل.

ة، ما عنوحما رأو ماح، لكن عنوحما ع يٌن حمقومه، ف أش  قه أحما وأحمد حمنش  شرك
اأع اح من الناو،  قا يعطينا ك اب، و قا يعطينا  يت، و قا يعطينا رآالة، 
  حمُوققها، ف ا حيوين من اأجر  يكصن بيننا، اهلل و هلل اآ طعنا أن حمش  ين بوون 

 رأو ماح.
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 جملو، مراجعة وتوقيقالرآالة الد أت  ، أو جالك مشروي ملالا مخسة عشر 
ل صل، وفيه م لغ ملالا مخسة عشر ألف،  قه اخل سة عشر ألف ل  وال ل ! 

جد رأس ُنه ال ي  بيننا حسب االتفال،  قه تس ل شركة اأبوان أو الوناحل ؛ 
. اهاا  نا الشراكة يف الع ين بوون ماح، ماها ي قل ! مال، وإنما نْدف عماًل 

 اخلامي.

اح ل : امج   قه كلها علل بعضها، وا رل شركة فيها ق االحتمال الخامس: -
اش اٌك يف املاح، وفيها اش اٌك يف الع ين، وفيها اش اٌك يف القمم، وما  صر ا ! 

 الد تكصن   ر واحو ، تس ل شركة املفاولة.

مليٌن: يعا علل آ يين امللاح رجيٌن  ص وزوج ه، يقصح ليوج ه: أحمده ملالا مورآة، 
علل -اف ض عشر   الف لاير، وأيضاا عنو ا جتار  بسيطة تع ين ويأتيها راتب، 

معهنات وحلصيات وما ا، هل ، ويأتيها ربهلل من  قا، و قا الرجين  -آ يين امللاح
آيار   -احعلل آ يين املل-مص ف، ويأتيه راتب، ويش  ين يف العقارات، وعنوه 

 يص ين الناو باأجر .

 ما يأش ل من املاح آألعه يف يقصح  ص وزوج ه: حنن حمف هلل حساب واحو، كين
 قا اهللساب؛ الراتب الشهرل، اأجر  الد تأش من السيار ، القل يأتيا من 
، وكقل  زوج ه كل ا يأتيها راتب تضعه يف  قا اهللساب، كل ا  العقارات ملالا
يأتيها أربا  تضعها يف  قا اهللساب، م يعات تضعها يف  قا اهللساب، وحم فق أن 

 أحما ل اللللني وأحمده ل ه اللليت. -لل آ يين امللاحع-املل  بيننا 
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فهنا مجعصا مجي  أحمصاي الشركة،  قه تس ل شركة املفاولة، وآيأش هلا شرط أال 
ليصن،  ين وورثد منه م - قه املرأ -يُو ين فيها شيئاا حما راا، فإها مات ملالا أبص ا 

سبه نادر ال يدخَ.تو لها يف حمفي اهللساب ! حمقصح: ال؛   هذاَ 

أو  قا الرجين ملالا أتلف شيئاا، و ص ماشة  وم آيار ،  ين حُي هين ل ان ال لف 
 علل  قا اهللساب ! ال، فال يو ين فيها الكسب النا ر وال ال رامة النا ر .

  قه مخسة أحمصاي من أحمصاي الشركة، حم وأ أوالا بشركة العنان.

( تٍ اوِ فَ تََ ل  )مُ ، و المعَّ فِ  ماهِ يْ الَ مَ بِ  انِ نَ دَ بَ  كَ شترِ ( أن يَ نانٍ )عَ  َر ُ "فشَ قاح: 
نه ا :  قا  ص شركة العنان؛ يش كا بوحمان؛ اهاا كين واحو مما"هِ يْ نََ دَ  فيه ببَ اَل مَ عْ ليََ 

.  يقوم ع الا يع له ب وحمه، وكين واحو  منه ا يقوم ماالا

: وشرط يف املاح أن يكصن معلصماا،  قا ال بو منه يف العنان، ويف ما"هِ يْ الَ مَ "بِ قاح: 
.غيه مما   يكصن فيه رأو ماح 

:  ين أصز أحم  أحمد تُمق،وهم ألف وأحما أُقوهم ألفني ! ال ("تٍ اوِ فَ تََ "ول  )مُ قاح: 
بأو،  ين أصز أن تُمق،وهم ألف لاير وأحما أُقوهم ألف  والر ! ما يف مشكلة، أصز 
 قا، ال ُيش ط أن يكصحما م ساويني، ال بأو أن ي فاوتا آصالا يف ااني أو يف 

 القور.

 ور الع ين.:  قا  ص العنور اللان؛ عنور املاح، وعنما"هِ يْ نََ دَ  فيه ببَ اَل مَ عْ "ليََ قاح: 

 ما  ة اأحكام وا ثار الد ت تب علل احمعقا   قه الشركة ! ماها يقصح !



2091 
 

ٍَّ    ُ ر  صَ تَ  ذُ فُ نَْ "فيََ قاح:  أحمد  اف  ا ن أحما  اف  ألفني لاير، و  منهما فيهما": َ
 لغ من املاح القل ولع ه أحمد يف  نوول الشركة،ألف لاير، فأحما جئد وأ قت م 

أ قته وتاجرت به، ينفق توريف فيه وال ما ينفق ! ينفق ال ورف، ملاها ! اها 
 تورف يف مال ف ا اهللكم !

ا تورفد : اها تورف يف حموي  فهص ملكة، واهه"في نصيبِ   ِ َّْ مِ الْ  مِ كْ "بحُ قاح: 
 يف حموي   !

ال ِ قاح:  ، اهاا : و كم الصكالة يف حمويب شريكهه"يكِ رِ شَ  صيبِ في نَ  "وبالَ 
َ واحٍد من تالحظ  نا أحكام الصكالة مس و  ة يف  قه الشركة؛  ُنَ 

َه عن صاحبه. ي  الشريكين ه  َو

احم قين املؤلف بعو هل  ا، شروط الشركة؛ شركة العنان، و قه الشروط  ة شروٌط 
 لشركة العنان، وأيضاا شروٌط لشركة املضاربة، ما  ة !

 : اهاا ال بو أن يكصن رأو"من النْدينِ  المالِ  رأسُ  أن يك نَ  طُ رَ تََ شْ "ويُ قاح: 
املاح من النقو ال من العروض، النقو يقابين الع،ر،ض وال الع،رنض ! الع،رنض 
بالسكصن، فعنوحما حمقو وعنوحما عرض، حمقصح: رأو ماح الشركة يكصن من النقص  ال 

 من العروض، ملاها حمش ط !

اأوح ما كنا حنرص كلياا علل هكر الوليين، لكن املعامالت أ الا حنن ط عاا يف 
اها ما فه د العلة ما فه د املسألة، اها ما فه د ملاها قالصا  قا ما فه د 
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املسألة حقيقةا، فل اها قالصا احمه ُيش ط أن يكصن رأو املاح من النقوين املضروبني ! 
 رل ماها !ملا قاح: النقوين الق ب والفضة، املضروبني خيُ 

خُيرل ال م من الق ب، آ احل ، قط  ه ب، حمقصح: ال، ال بو أن يكصن حمقواا 
 مضروباا، ع لة مسكصكة، ملاها اشُ ط  قا !

ا ن الشركة م نا ا علل االش اك يف الربهلل، الربهلل كيف يُعر،ف ! بعو معرفة رأو 
تصن  ر املاح، اها أتيد ل بك ب؛ ولعد ل مخسني كرتصن ك ب،  قه مخسني ك

ك ب وقلد:  قه رأو ماح الشركة، كيف حمعرف ! أحما بع ها كين ك اب برياح، 
 يصجو به ربهلل أو ال يصجو به ربهلل ! 

أكن الك اب قي  ه حموف لاير! فالعروض ال أكن أن تنض ط، تقصح: واهلل  قه 
ألف لاير، اهاا ما زا !! ال بو من تقصأها، لكن النقص  حن ال ا، تقصمي أو ال ! 

ألف لاير احم هينا، ألف  ينار ه ب، عشر   الف  ر م فضة،  الص  الص 
 مقصمة بنفسها، ما ك ال ا، تقصمي.

قو يقصح قاحلين: ملاها ال حمقصح أصز أن يكصن من العروض وتُمق،صم ! أقصح ل : 
تفضين،  قه عشر  كراتني ك ب  ة رأو ماح الشركة القل أُق،وهمه، يُمق،ص،م علي ، 

ه عشر  كراتني ك ب،  قه تساول ملالا عشر   الف لاير، ويوي  الص قصَّمنا  ق
 ويوي الربهلل ما زا  عن عشر   الف.

جيو: أن القي ة قو تييو ق ين ال ي ، ممكن أحمد قصم ها اليصم، لكن بكر    قا تعليينٌ 
 تكصن زيا  .
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اأمر ا  ر: أن العامين القل ليي عنوه رأو ماح، أو ليي عنوه رأو ماح كلي، 
  أكلر من ال قصمي اهللقيقة، يعا واحو جال يريو أن ي اجر، مسكنيآيلل ب قصمي

ما عنوه رأو ماح، قلد له: أحما أعطي  بضاحل  ت اجر فيها، والربهلل بيننا، قلد 
له: تفضين،  قه عشر  كراتني حمقصمها، قاح: حمقصمها،  قه قي  ها آ عة  الف 

 لاير، قلد: ال، قي  ها عشر   الف، تريو ا وال أمشة !

يقصح !  الص عشر   الف. لص قاح: عشر   الف معنا ا أحمه قو ُل هن ل  ماها
 ثالثة  الف لاير من الربهلل،   ي وأ  ص يشاركا، فهقا أيضاا آ ٌب لل ن  منها.

 لنْدينِ من ا المالِ  رأسُ  أن يك نَ  طُ رَ تََ شْ "ويُ يقصح:  $  احم قين املونف 
د من الق ب حمد  قه الع لة ليس: يعا لص كاا"سيرً يَ  غش شينِ ول  مَ  ضروبينِ مَ الْ 

ين فيها ملالا شةل، لكنها  الص  قه  ينار،   اخلالص عيار أرب  وعشرين، قو يُو ه
: عيار واحو وعشرين أو غي ا، فهقا ال يضر،  كصحمه فيه  لٌط غي الق ب، ملالا

 .ُنه يعُسر التحرز منهاها كان الوا ين فيه يسياا؛ 

ة   ط يف العنان، ومش ٌط أيضاا يف املضارب قا  ص الشرط اأوح، و قا الشرط مش
 ك ا آيأش.

ٍَّ طَ رِ تَ شْ "وأن يَ قاح:  الشرط الثاني: : عَّ ًما"شاًعا مَ مَ  حِ بْ ا من الرِّ ز ً منهما جُ  ا لك
اأوح هكر لنا شرطاا ي علق مباها ! برأو املاح وال الربهلل وال المُ ضارهب وال العامين ! 

، ا ن هكر لنا شرطا  هكر  ا ي علق بالربهلل، والشروط امل علقة بالربهللبرأو املاح أوالا
 املؤلف  نا ثالثة شروط، ما  ة !
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 ُيش ط للربهلل ثالثة شروط هكر ا املونف:

ال بو من اش اط الربهلل للطرفني، فإن قاح:  ق  قا املاح والربهلل كله  أواًل: -
ن ال ، قالصا:  قا قرض، ما يكصن شركة، كأن أقرل    قا امل لغ وتر ه، وان ك

 عقوه بلفظ الشركة فهقا ال يوهلل علل وجه الشركة.

س يه الفقهال يُ -حمقصح:  ق  قا وتاجر فيه والربهلل كله ل، فهقا وكييٌن   انًيا: -
 يف امل اجر  بال أجر، م طصيٌ  -عنوحما ا بضاي، يقصلصن:  قا يس ل ابضاعاا

 بالع ين.

ص ! أن الربهلل ما  الشرط اأوح أن يكصن الربهلل مش طاا هل ا، الشرط اللان يف 
يكصن الربهلل املش ط لكين واحو  منه ا ُمشاعاا، ماها حمعا مبُشاي ! يعا بنس ة 

 مئصية.

أعطي  ملاح:  ق  قه العشر   الف لاير، وأش ط أن يكصن ل من  قه العشر  
 الف عشر  باملاحلة منها ربهلل، ر ة أحما عشر  باملاحلة من  قه العشر   الف، يعا  

  هلل  قا امللاح وال غلط !  كم ! ألف لاير،

عشر  باملاحلة منسصبة ا، رأو املاح، وال عشر  باملاحلة منسصبة ا، الربهلل ! ا، الربهلل، 
ليي ا، رأو املاح، لص قلد: ا، رأو املاح  ار كأحمه م لغ مقطصي؛ يعا كأن 

 قلد ل : أش ط علي  ألف لاير ل، و قا ال يوهلل.

  الف وتاجر فيها، والربهلل ل  تسعني باملاحلة مناهاا ما  صر ا !  ق  قه العشر  
 الربهلل، ول عشر  باملاحلة من الربهلل، ال من رأو املاح،  قه  صر  الربهلل املشاي.
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 ة منخفضة، ول حمس -يعا عالية-أن يكصن معلصماا، فلص قاح: ل  حمس ة   الثًا: -
هلل وأو ل  النس ة الد كو  ا بعو هل ، فهين يوهلل عقو الشركة بقل  ! ال ي

  قا.

ا ا،  صر يُقك،ر، فيها الربهلل، أو ا،  صر قو خي ين فيه $  احم قين املونف 
 الشرط  ا راا، أو خي ين ا  الالا حقيقياا، هكر تقري اا أرب   صر؛ و ة:

؛ ق"حَ بْ ا الرِّ رَ َُ ذْ "ف ن لم يَ قاح:  الص رة اُول : - اح:  ق : مل يقكرا الربهلل أ الا
هبقا املاح، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  قا، حمع ين شركة عنان،  ق تاجر 

ر ربًحاتوهلل الشركة وتنعقو هبقا ! ال توهلل؛   .ُنه ما َذ

َُ طَ رَ "أو شَ قاح:  الص رة الثاني : - من  : يقصح: ل  ه اًل"زً ا مَ هما جُ دِ حَ ا 
 الربهلل النس ة الد كو  ا، ال يوهلل.

، من رأو ماح الشركة ألف لاير : ل "معَّ م ً  مَ راهِ "أو دَ قاح:  الص رة الثالث : -
 ل  يف  قه الشركة ربهلل قوره ألف لاير، فال يوهلل،  قا معناه  ار م معلصمة.

رجين اش م : يقصح:  قا ال"حى صِ لم تَ  الث بينِ  دِ حَ أَ  بحَ "أو رِ : الص رة الرابع  -
ثياب،   قاح له: احممثر  قا اللصب اها بع ه ور د فيه فالربهلل ل، و قا اللصب اها 

  ه ور د فالربهلل ل ، فهقه ال توهلل،  قا الشرط ال توهلل معه الشركة.بع

: مل يوهلل وال مل توهلل ! مل يوهلل، وعنوكم حمسخة ثاحمية: "حى صِ "لم تَ وهلقا قاح: 
مل توهلل، وما الفرل ! الو ة  نا راجعٌة ا، العقو، ما يف مشكلة، تقصح: مل 

 يوهلل العقو، أو مل توهلل الشركة.
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حُمو هلل الشركة ! بوالا من أن حمُ طهين الشركة حمقصح: توهلل ملاها ال حمُ طهين الشرط و 
الشركة، وي طين  قا الشرط املقكصر؛ القل يكصن شرط جيل جمهصح ي طين وتوهلل 

 الشركة، أو شرط  ار م معلصمة ي طين وتوهلل الشركة، ملاها ! جيل أآاآة.

هلل العقو وحم طين الشرط، الربهلل كيف يكصن ! ما أكن  ا ن اها قلنا: حمريو أن حُمو ه
حم  كم، وحمقصح: واهلل  قا الربهلل ل  أحمد مخسني باملاحلة، وفالن له مخسني باملاحلة، 
ال أكن، فهقا جيل أآاآة من الشركة؛ و ص هكر الربهلل، فإن مل يقكره علل وجه  

.  معلصم مل توهلل الشركة أ الا

 ناك بعض اأمصر ان مل تُقكر، أو بعض الشروط اها هُكرت قو ي طين الشرط 
لعقو، لكن  نا ال أكن أن تقصح: واهلل ي طين الشرط ويوهلل وأكن تو يهلل ا

 العقو، كيف يوهلل !!

ذا مُ قاح:   : آ أش المُ ساقا  والمُ يارعة يف ال ابضارب ه"زارع ه ومُ ساقاةه ومُ "َو
القل بعوه، والمُ ضاربة يف املصل  القل يليه يف الشركة اللاحمية، لكن ما معىن  قا 

قل هكرته ل  ينط ق علل المُ ساقا  واملمُيارعة الكالم ! يقصح:  قا الشرط ال
 والمُ ضاربة.

 ،تعاقد شخ  عنده مزرع  نخيَ ما شخ  مزارعفإها جال يف المُ ساقا : 
قاح له: تعا،   م هبا، وتسقيها وتع ا هبا، علل وجه المُ ساقا  ومل يقكرا حمس ة 

،  متر  قه الشهر ما لكين واحو  منه ا، أو قاح له: ل  متر  قه الشهر ، وأحما ل
أو ور  قه الشهر ، وأحمد ل  ور  قه الشهر ، أو متر النخلة ومتر النخلة، يوهلل 

 وال ال ! ال يوهلل.
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هذا ال ز  إذا حصَ منه حبه أو شي  فه  ل ، كقل  يف المُ يارعة يقصح: 
 ، ال يوهلل، أو ما هكر كيف يُقسم أيضاا ال يوهلل.وهذا ال ز  لي

 .ي دفا المال من أحدهما، والعمَ من اآلخرالتي هوكقل  المُ ضاربة: 

أيها ا  ص  الكرام يف -:  قه قاعو  "المالِ  رِ دْ عَّ  قَ  "والَ ِضيَع ُ قاح: 
أن  احفمثص ا، وا موا من ورالكم، وقو اتفق عليها الفقهال  -الشركات

الصليعة يف الشركة علل قور املاح، ال أصز أن ي  ي هل  ولص اش طا  الفه، 
ا أريو أ ف  ألف وأحمد توف  ألف، لكن يف اخلسار  أحمد ت   ين تسعني قاح: أحم

باملاحلة من اخلسار ، وأحما ما أك ين اال عشر  باملاحلة من اخلسار ، اتفقنا ! اتفقنا، 
 ما رأيكم ! ال أصز هل ، وي طين  قا الشرط.

 .الربح بحسب االتفاق، وأما الخسارة فبْدر المالاهاا قاعو  الشركات: 

اح له: اأربا  النوف اأوح من السنة ل ، وأربا  النوف اللان من ملاح: ق
 السنة ل، ال يوهلل هل . 

طقة ووجيه : من"واحدٍ  سٍ نْ هما من جِ والَ  نُ  نِ يْ المالَ  رُ َّْ خَ  طُ رَ تََ شْ "وال يُ قاح: 
ووالهلل أن يقصح ُيش ط كقا، لكن ملاها يقصح: ال ُيش ط كقا وال ُيش ط كقا ! 

 لط املالني، وال ُيش ط كص  ا من جني  واحو، ما قاح ملالا يقصح: ال ُيش ط 
وال ُيش ط، عو وا ل ما ال ُيش ط، ين ور وال ال ين ور ! ال ين ور، اهاا 

إشارةه إل  الخال   ُن البعض العَّما  ملاها يقصح ال ُيش ط  لط املالني ! 
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اعرف أ ا  صن، ف، فإها رأيد ملين  قه الع ار  يف ك ب املاشترط خَّر المالين
 غال اا اشار  للخالف.

وقو تكصن أحياحماا لوف  ال ص م، ح  لص ما فيه  الف لكن فيه تص م، فيوفعها 
عن ، فيقصح: ال ُيش ط  لط املالني، ما يف ماحم  لص ول   رف فيه ماح زيو، 

 و رف فيه ماح ع رو، ومل ُ لط املالني، فإن الشركة   ي ة.

من جني  واحو؛ القل قلنا أوالا ولص م فاوتاا، لص أحم  كقل  ال ُيش ط كص  ا 
 فعد  والرات، واللان  ف  رياالت، يوهلل وال ال ! اها كاحمد ليسد من النقوين 

 املضروبني ! النقوان الق ب والفضة !

يقصح: ان العلة يف اش اط النقو املضروب  ة ال قصمي، وعوم النياي، و قا حا يٌن 
ل كين حاح فالقل عليه فقهال العور أن الصرل النقول يف اأورال النقوية، وعل

 حمقٌو؛ له حكم الق ب والفضة.

 قلد يف "حممثم النصازح":

 )باب الربا(

 الصرُل الن،قوهُل والع الُت حمقٌو... ففيه جتب اليكاُ .

. ... لشركة  أف ا بقا املقاحه  أرل الربا يكصن رأو ماحه

    فل س عصا.جيُن ك اره العل ال واجمل  ... يف مكة  وُجو

.  يف  رفها  اُلف اأجناو...  سب الوولة ال اأآاوه
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.  ور  ا يف حالة ال ضخم مبلين... ال بقي ة  فلُيعلمه

 اال اها كارثٌة أو حالة... فينمثر القضال بالعوالة.

 ويف النواب اليكصل تُمق،ص،ُم... قين باأحظ للفقي حُيكم.

ول حمقو، و قا القل عليه ع ين فالقل عليه ُجين فقهال العور أن الصرل النق
الناو،  ين  قا ينط ق علل قصاعو املق ب ! أكن أن ينط ق علل قصاعو املق ب؛ 
يعا ال ُأي،م بأن  قا  الف املق ب،  ة مسألة النازلة، ال أكن تقصح: واهلل 

روا الذهب والفض   معناها غيرهما ليس منوصص اأ  اب كقا؛  ُنه َذ
 .مثَّهما

يف ا حمواف؛ ملا هكر ال عليين يف مسألة الربا بالل نية  $ اول ال، بين ان املر 
املطلقة،  ين  ة علٌة قا ر  أو ال، هكر قصح بعض العل ال أ ا علة قا ر ،   
و يف زمن  من اأزمان وٌن، فإحمه يكصن  قاح: "وح  علل كص ا علة قا ر ، فلص ُوجه

 له حك هم".

روا أن يُط ،ق عليها حروف أحمه واهلل هك علل كين حاح  ة مسألةُ النازلة، وال يوهلل
 النقوين يعا الق ب والفضة، ف ي ا ال يو ين.

 واحقر مجص ك علل ما يف الك ب... في ا جرم عرٌف به بين منه ُتب.

 فإحمه الضالح وا لالُح... اه قو  لد من أ لها اأطالُح.

 فكين من بىن علل العرف يوور...  معه وجص اا عوماا  ور ال وور.
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نا حمقصح: لص واحو  ف  من الووالرات، وا  ر  ف  من الرياالت، فإحمه ال ُيش ط ك
 أن يكصن من جني  واحو.

َه قاح:  ك ا هكرحما -: املضاربة "هحِ بْ رِ  به ببعضِ  رٍ  ِ تى مُ ( لِ  ُ بَ ضارَ مُ   الثاني: )الْ "فص
 هر  به، فقاح: مضاربٌة لمُ  أحدهما يدفا المال، واآلخر يتاجر فيه: -يف اأوح

توف  املاح لل  هر، ب عض ر ه له وبعضه ل ، و قا ال عض ال بو فيه من الشروط 
 الد هُكرت آابقاا؛ و ة أن يكصن ُمشاعاا معلصماا ا،   ره. اها مل حُيو  !

ر فيها، : قاح:  ق  قه عشر   الف تاج"صفانِ نا. فنِ بينَ  حُ بْ : والرِّ "ف ن قالَ قاح: 
يوف   ن اتفق زيٌو وع رٌو علل شركة مضاربة، أنوالربهلل بيننا، احمه يف اليصم الفال

عشر   الف، ويكصن الربهلل بينه ا،  لود الشركة وأرا وا أن يوفصا قاح: تفضين، 
  قه عشر  باملاحلة ل ، وتسعني باملاحلة ل.

قاح: ال، تسعني باملاحلة ل، وعشر  باملاحلة ل ، ترافعصا ا، القالة، ماها يقصح ! 
 هلل بيننا، اأ ين أحمه يكصن منا فةا.حموفان، ان قالصا: والرب

: وان "رِ ي لآلخَ والباقِ  ،حى ه. صَ ثُ َُّ ه أو  َُ أرباعِ  : وِلي أو ل   ال  ُ "وإن قالَ قاح: 
قاح: ول أو ل  ثلله، قاح:  ق  قه عشر   الف، ول ثليت الربهلل، ما قاح ل   
كم!! قاح: ل اللليت، يوي  ص له كم ! ثللان،  الص ال اقة ثللان، ثلله أو 
ثالثة أرباعه، ال اقة من اللالثة أرباي كم ! الرب ، وال اقة من اللليت ! اللللني، 

 وال اقة من السوو ! مخسة أآواو، وعلل  قا فقي، ولُيقي ما مل يُقين.
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الن اج    : اتفقصا علل أحمه يف اليصم الف"ٍَ فَّعامِ  ن الشروطُ مَ فا لِ ََّ تََ "وإن اخْ قاح: 
 باملاحلة، ربة  بينه ا، وحمس ة الربهلل املشروطة ثالثنيزيٌو وع رٌو، واتفقا علل عقو مضا

 وعلل  قا جرم ال صقي .

يعا تعرف أحياحماا  ياغة العقص ، القل يوصغ العقو يكصن يعا ليي بوقيق يف 
الك ابة، فك ب أن النس ة املشروطة من الربهلل آ كصن ثالثني باملاحلة، ملن ! ما  

صن ل ، أما أحما ل ال اقة القل يكك  ها يف العقو، وا  لفصا، قاح:  قه حمس ة 
آ عني باملاحلة، قاح: ال،  قه ل ، فيكصن ملن اللالثني باملاحلة ! للعامين، وان ا  لفا 

.  ملن املشروط فلعامين 

ذا مُ قاح:  : حمفي القضية؛ اها قاح: اتفقنا علل عقو ُمساقا ، "زارع ه ومُ  ساقاةه "َو
احب ة ملن ! لواحب اليري،  واهللوة املشروطة من الل ر ثالثني باملاحلة، مشروط

الشهر، وال للعامين ! حمقصح: تكصن للعامين؛ أن اأ ين أن ربهلل املاح ملن ! 
 لواحب املاح، القل حي ال أن ُيشر،ط له  ص العامين؛ فلقل  قلنا به.

ا ن أعطيد ى و عشر   الف لاير علل أآاو يش  ين فيها مضاربة وم اجر ، 
م الناو هبقه اأربا  جالوا الناو عنو ى و، وما شال اهلل جالت أربا ، فل ا عل

 قا يعطيه مخسة  الف، و قا يعطيه عشر   الف، ويقصح له: أحما أريو أن تضارب 
ل يف  قا املاح، فهين أصز له أن يق ين  قا املاح أو ال أصز ! فيها تفويين، ماها 

 يقصح املونف !

ه تَ صى حِ  دى رَ  ََ عَ ، ف ن فََ ضَ رْ ولم يََ  لَ اُوى  رى ضَ أَ  إنْ  رَ آلخَ  بمالٍ   ُ ضارِ "وال يُ قاح: 
ا ما حكم املضاربة مباح    ر ! يعا ا ن أحم $: يقصح املونف " ِ ََ ِر في الشى 
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أعطي ه ماح، فأ ق املاح ليُ اجر فيه   اآ ق ين أمصاالا من حماو  أ رين، حمقصح هلا 
 - صرتان:

،  ص أحما معطيه أ  الص رة اُول : - لغ الا كين امل أال يكصن علة لرر أ الا
القل أعطي ه اياه ماحل ني لاير،  ار يعرض فيها ملالا مالبي، يضعها يف الوكان، 
والوكان ي س  أكلر من هل ، فوار واحو جال قاح:  ق من عنول أحما مخس احلة 
لاير، كان يأش بطصاقة، و ار يأش م  الطصاقة أك ة،   واحو أعطاك كقا  ار 

 لالا ثياب، و كقا.يأش م  الطصاقة واأك ة م

فهقا ا ن املضارب اللان القل أعطاك املاح،  ين  قا يؤثر علل املضاربة اأو، 
ويضر هبا، وال ما يضر ! ال يضر، اهاا  قا ال بأو به، وتس  ق الربهلل القل 
 يأتي  من كين املضاربات  قه اللالثة أو اأربعة،  قه الوصر  أال يكصن فيه لرر.

ن يكصن فيه لرر، أحما أعطي   عشر   الف لاير، وأحمد يا أ الص رة الثاني : -
اهلل يعا ت قح اليصم كله، وبالكا  تل ق، ال هار   قه ملالا يف السيارات، وأحمد 
ت اجر معة يف السيارات، وكين يصم ك ال تق ب من العور ا، الليين يف املعارض 

 ويف اهللراحلىل ويف كقا.

ك أن ت اجر ل يف العقار،  ار وق   جال واحو قاح: أحما أعطي  رأو ماح أريو
مقسصم، مر  تق ب للسيارات، وأحياحماا تنسل السيارات أآ صي وال شهر، وتق ب 
يف العقار، فهنا ما القل حوين ! ألر باأوح، ف ا اهللكم ! قاح ل : ال أصز 
اال اها أهن اأوح؛ قاح: يا فالن ترجان واحو يريو كقا يف العقارات، تس هلل ل 
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ا و نا ! قلد: ما عنول ماحم ، فهنا أصز، ويس  ق العامين الربهلل أش  ين  ن
 اهللا ين من املضاربة اأو،، والربهلل اهللا ين من املضاربة اللاحمية.

بقيد حالة؛ و ة اها ألر بواحب املضاربة اأو،، ومل يأهن له، ما اآ أهن ما 
،  ار يش  ين يف العقارات، وتارك السيارات ما يق ب اال يف اأ آ صي مر ، أ الا

 ما اهللكم ! يقصح: ال أصز هل ،  قا اهللكم ال كليفة.

له من جتار  العقار تأ قه، وتضعه أين الحكم ال ضعي يْ ل ! : الربهلل القل ُك،وه
يف جتار  السيارات كأحمه أرباٌ  حا لةٌ لل ضاربة اأو،، فإها   ين أربا  لل ضاربة 

املونف، و ص املق ب أحمه  اأو، تأ ق حو   بعو هل  منه،  قا القل قرره
 يس  ق حينئق ، أب عليه أن يُو لها يف املضاربة اأو،.

: يعا لارب م  الضرر وعوم ا هن، ر  حو ه من "ََ عَ "ف ن فََ  قا معىن قصله: 
 املضاربة اللاحمية يف الشركة اأو،.

 أحمه ال أصز. الحكم التكَّيفي: -

 ،.ااا  ص مس  ٌق للشركة اأو أن الربهلل غي مس  ق  له، و  الحكم ال ضعي: -

 أثر تلف رأو املاح علل الشركة، ف ا أثره ! $  هكر املونف 

ف، م  تُقسم : ق ين مسألة ال لهما"اقِ فَ إال باتَِّ  دِ ْْ العَ  ما بْا ِ  مُ سَ ْْ "وال يَُ قاح: 
اأربا  !  ار يش  ين ملالا ى و يف ال هار ، رأو املاح عشر   الف، و ار 

رأو املاح ا ن ماحلة ألف، واالتفال بيا وبينه أن مخسني  يش  ين ا، أن و ين
باملاحلة من الربهلل ل، ومخسني باملاحلة من الربهلل له، ما ر  ا و لد ا، ماحلة ألف 
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ن ُلاير، أ ق من املاحلة ألف حموي ه، كم حموي ه من املاحلة ألف ! مخسة وأربعني؛ 
 .فيه عشرة رأس مال

، ة وأربعني ألف، وه ب أآي هبا بيداهاا الربهلل تسعني ألف، أ ق حو ه مخس
، وأآي ال يد خب سة وأربعني ألف، اش م جملي وكقا وكقا  يريو أن ي يول ملالا
ا،   ره، ما اهللكم يف  قا ! الع ين القل ع له أصز وال ال ! بوون ما يكل ا، 
قاح:  قا حقة أحما، أليي حقة من الربهلل مخسني باملاحلة،  هلل وال ال !  الص 

وه  د اش يد به غرفة حمصم، وثالجات، وأ وات كهرباحلية،  أ قت حق ،
 وأآسد ال يد، ما اهللكم ! أصز !

ُن الربح ال يَُْسم ما بْا  العْد، وإنما يَُْسم عند ال أصز هل ، ملاها ! 
، اال أن ي فقا علل  الف هل ، يعا م  يُقس،م الربهلل القس ة تصفي  الشَر 

لونا امل اجر ، وللشركة عقو جاحلي، أحمد من حق  النهاحلية ! يف  اية الشركة،  
 تفسخ حمعم، لكن ال تأ ق من املاح ق ين الفسخ.

افسخ العقو بكيف ، قين: تعا، يا عامر ترم يف ماحلة ألف لاير، وحينئق  ال بو من 
هلل أمر حم يعها ح  ي ض -عروض يعا-أن حم ي ، اها كان  ناك مصجص ات عينية 

والهلل، وتأ ق حق ، و ُ ق حقة، فنوفة الشركة، وت ضهلل اأربا  بشكين 
 الشركة،  قا  ص القل تُقس،م به الشركة.

علة قاح:  : ما رأيكم لص اتوينهما"اقِ فَ إال باتَِّ  دِ ْْ العَ  ما بْا ِ  مُ سَ ْْ "وال يَُ قاح: 
أحما أح ال أتيول وكقا، قلد: ما يف ماحم ،  ق مخسة وأربعني ألف، لكن اجعلها 

لشركة، تن هة الشركة، وحمنمثر أكن  سر ا كد اهللساب ملين القرض علي ، ح 
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ف كصن  قه مسهلة علي ، أكن تربهلل زيا   ف وي  قه جيٌل من أرباح  الد 
 تس  قها، ما يف مشكلة، وآيأش هكر شةل من  قا.

قه مسألة :  "رَ سِ أو خَ  ، ِ التصر   ه بعدَ أو بعضُ  المالِ  "وإن تَََِّ  رأسُ قاح: 
اح قد، احمسرقد، لاعد، حوين فيها  ال لف ا ن؛ أعطي   عشر   الف

تلف، أو  سار ؛ ه  نا اش ينا بضاحل ، ممكن اش ينا بضاحل  وتلفد  قه ال ضاحل ، 
ممكن اش ينا بضاحل  بعشر   الف، اخنفضد قي  ها يف السصل، و ارت ما تسصم 

 اال ألفني، ملين: اأآهم وال غي اأآهم، ف ا اهللكم !

ََ  حِ من الربْ  رَ بِ "جُ قاح:  ن يكصن ق ين :  قا ال لف اما أه"يضِ ضِ نْ ه أو تََ سمتِ قِ  قب
ال ورف أ الا أو بعو ال ورف، فإن كان ال لف ق ين ال ورف احمفسخد الشركة 
يف الكين أو يف ال عض، اها كان ال لف كله فكله، وان كان بعضه ف عضه، أعطي   
عشر   الف، أ ق ا، واتولد علة ثان يصم واهلل العشر   الف لاعد، يوك 

ليها يو أماحمة، لاعد، ماها حمفعين !  الص احمفسخد الشركة، رأو املاح ع
 ه ب، وما أكن شركة بوون رأو ماح، أو تلف بعضه احمفسخ ال عض.

وان كان ال لف بعو ال ورف؛ و ص القل هكره املونف، املؤلف ما هكر ق ين 
 ال ورف، بعو ال ورف ف ا اهللكم ! قاح: اها تلف بعو ال ورف ُجم من الربهلل،
قاعو  عنو م يقصلصن: الربهلل وقايٌة لرأو املاح، يعا حنن ا ن و لنا كم ! و لنا 

حريق  -والعياه باهلل، كفاحما اهلل واياكم الشرور-ماحلة ألف من عشر   الف، وجال 
، واح قد ال ضاحل ، أو اح ل النقو املصجص ، وما بقة منه اال عشر   الف،   ملالا

 كم ل  منها !
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 اأ ين رأو املاح أحما  فعد عشر   الف، وتاجرحما ح   ة عشر   الف، ويف
و لنا ماحلة ألف،   حوين حريق، ورجعنا ا، عشر   الف، ما بقة معنا اال 

 ،ُن الربح وقاي ه لرأس المالعشر   الف، كم ل  منها ! ما ل  منها شةل؛ 
 رأو املاح  قه، آصالا تلف أو  سر.

 ة ألف،   اآ  ر اخنفضد اأآعار،ملاح اخلسار :   لنا يف جتار  و لد ماحل
 و سرحما، رجعنا ا، عشر   الف، كم ل  منها ! ليي ل  منها شةل.

ََ  حِ من الربْ  رَ بِ "جُ قاح:  م رأو املاح، : يكصن الربهلل أه"يضِ ضِ نْ ه أو تََ سمتِ قِ  قب
تقصح: واهلل  قه العشر   الف ترم أحما ولع ها يف  نوول ثان علل أ ا من 

قل اح ل ترم رأو املاح، فهقه عشر   الف منها مخسة  الف اأربا ، وأما ال
 ل ومخسة  الف ل ، أما رأو مال  را ، ماها تقصلصن !

حمقصح: ال، الربهلل وقايٌة لرأو املاح، ما يف ربهلل أبواا اال بعو اآ  ا  رأو املاح، 
كان   اقاح: ُجم من الربهلل، م  ُأم، ! م  حمقصح: ان الربهلل وقايٌة لرأو املاح ! اه

هل  ق ين القس ة، وأما بعو القس ة قلد: واهلل يا شيخ ى و  الص حموفة 
الشركة،  فينا الشركة، وأعطي   حق  ملالا مخسة وأربعني ألف، وأحما أ قت 

 مخسة ومخسني ألف؛ أن عنول عشر   الف زاحلو مخسة وأربعني ألف.

 : ل أ ق ا، وبعوما أ ق ا جلسد عنول، اتولد علي  بعو يصمني، قلد
شيخ ى و ترم ما له فاحلو  اأمصاح جتلي  كقا،  ق امل لغ وك ين مضاربة علل 
حمفي شروطنا السابقة، ماها تقصلصن !   لنا مر  ثاحمية؛ رج  اخل سة وأربعني حقه، 
 ورجعد اخل سة واخل سني حقة، واآ  رينا يف ال هار ، ماها حوين بعو هل  !
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، كم ل  منها ! حوين بعو هل  تلف أو  سار ، ورجعنا ا، ع شر   الف ملالا
في -ُن هذه ل  أربعة  الف ومخس احلة، ول مخسة  الف ومخس احلة، ملاها ! 

 .مضارب ه جديدة برأس مال جديد -الحْيْ 

ََ لص أحمنا ما اق س نا املاح، لكن حمضضناه، قاح:  : ما ه"يضِ ضِ نْ ه أو تََ سمتِ قِ  "قب
  كين شةل، خ ى و  الص بمعىن تنضيضه ! يعا كصيله ا، حمقو، قلد: يا شي

ورج  لنا الشيخ حمقص ، باي كين شةل وجئنا كم عنوك ! قاح: عنول ا ن ماحلة 
ألف، قلد:  الص  قه منها مخسة وأربعني ألف ل ، ومنها مخسة ومخسني 

 ألف ل، ولنس عني باهلل ولُنك هين ا ن.

 الص اآ عن باهلل ك هين، لكن  الص حنن ا ن حمضضناه وحاآ ناه، ع لنا 
حسابات وحس نا حق  وحقة، قاح: وكقل   نا؛ بعوما حمضضه وحس صا 
حسابا م،   بوأ ي اجر من جويو، فامل اجر  الد تأش بعو هل   ة مضاربٌة 

ن  ُجويو ، ما تقصح: واهلل رجعد عشر   الف ما ل  شةل، ال، ل  حمويب؛ 
 .دخَّت برأس مال

  قا املرا .   احم قين ا، النصي اللاليت، فقاح..

َه  الثال ُ قاح:  فما  ما ب اههما،هِ يْ تََ مى يا في ذِ رِ تَ شْ ( أن يَ ج هِ ال ُ   ُ ََ ِر : )شَ "فص
:  قا القل قلناه يف اأوح؛ واحو يريو أن يق ب ليش ل، ما هما"حا فبينَ بِ رَ 

عنوه رأو ماح، يريو أن يش ل من ال هار، ال هار ال ي يعصن أحو  با جين اال 
وأحمه ملةل، وأحمه قا ر علل السوا ، وأحمه ال ُأاطين، وما اها كاحمصا يلقصن يف قورته، 

 ا، هل .
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ف ا اج  عنا أحما وى و، وه  نا ا، ال هار قلد: بيعصا لنا با جين، وحمسو  لكم 
بعو آنة، وأ قحما  قا القل حمش يه باا لة، وحم يعه كاش أو حمقو للناو بسعر  

 نا أن  التفال، حن الأعلل، وما حيوين من الربهلل يكصن مقسصماا بيننا  سب ا
حنو  أوالا حمس ة املل ؛ أحمه ا ن اأعيان ملا ه  نا أ قحما آيارات من ال هار، 

  قه السيار  مل  ملن ! ل  وال ل !

مش كة، كم حمس ة الشراكة ! ال بو أن ُكو ، أحمد حموف السيار  ل  وحموفها 
فق،  قا أمر حن ال  ل، وال آ عني يف املاحلة ل وثالثني يف املاحلة ل  ! حسب ما حم

 ا، كويوه.

 أن حن ال ا، كويو حمس ة اأربا ، القل يكصن الربهلل علل ما شرطاه. اُمر الثاني:

 ار  قا ملين العامين يف  لماذا ال نْ ل صاحب ال اه ه  الذي يتمَّ  !
املضاربة، رجعنا  نا ا، مشكلة؛ و ة املضاربة برأو ماح  من العروض، ط عاا فيها 

من الش ه بأ ا عروض، لكن أكن أن يُقاح أن الل ن القل يل د  نا شةٌل 
لل هار؛ يعا ا ن حنن اتفقنا  قه اش ينا ا من ال هار مباحلة ألف، أحما ل آ عني 
باملاحلة وأحمد ل  ثالثني باملاحلة، اهاا يليم  لل هار كم ! ثالثني ألف، وأحما يليما 

 هلل.آ عني ألف. الشراكة بيننا يف املل  ويف الرب

َ  قاح:  َُ منهما وَ  واحدٍ  "َو : وكيين  اح ه  قا يف كين الشركات، ه"صاحبِ  َي
َه "وََ لكن  نا زيا  ؛ و ة  و منه ا، :  قا يف شركة الصجصه كين واح"نِ مَ عنه بالثى  في

ا ن ال اجر يريو ماحلة ألف، أحمد مسؤوح عن ثالثني ألف أ الةا، لكن  مسؤوح 
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َه والض ان؛  عن املاحلة ألف ب  امها  كم الكفالة في َ واحٍد منهماَ  ُنَ 
 ، الل ن القل يُطالهب به ال هار.لصاحبه بالثمن

احلة من : ف ا شرط ! اتفقنا أن مخسني بامل"اهُ طَ رَ هما عَّ  ما شَ بينَ  َّ ُ مِ "والْ قاح: 
املل  ل ، ومخسني باملاحلة من املل  ل، علل ما حم فق، ممكن آ عني يف املاحلة، 

 ممكن مخسني.. ا،   ره.

:  قه يف كين الشركات، ماها حمعا ما"هِ يْ كَ َّْ مِ  رِ دْ عَّ  قَ  ضيع ُ "وال َ قاح: 
أو املاح، ، الصليعة بقور ر يعني الخسارة عَّ  قدر المَّ بالصليعة ! الصليعة: 

 ال ي  ي هل  بالشرط، لص اش طا  الف هل  فالشرط غي   يهلل.

 ي ، تلفد   نا حم اجر وحميعا ا ن اخلسار  افرض أحمنا أ قحما السيار  مباحلة ألف، وه
السيار  أو  سرت ال هار ، ا ن عنوحما  سار  وعلينا  يصن، أحمد مسؤوح عن  
كم ! علل قور ملك ، ملك  ثالثني باملاحلة مسؤوح عن ثالثني باملاحلة، ملك  

 آ عني باملاحلة مسؤوح عن آ عني يف املاحلة.

: اش يد السيار ، و سرت السيار  وتلفد، وجال ل  ميا عالقة  ث ما لهملالا
بالشركة، ليي من أربا  الشركة، يليم  أن تسو  وال ال ! يليم  تسو  حموي   

، وترج  علل  اح   مبا آو ته علل ما ُن  أنت ضامنوحمويب  اح  ؛ 
 هكرحماه يف الض ان.
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 ين أحمد مسؤوح ا ن ح  لص عنوك فلصو من  ارل الشركة، مسؤوح وال ال ! 
ما عنو م شركة هات مسؤولية ىوو  ، أحمه واهلل حمعم، مسؤوح،  نا يف الفقهال 

 أحمد مسؤوح بقور ما  فع ه من رأو ماح، ال. 

: الربهلل  سب الشرط، و قا ك ا هكرحما أحمه  ص طاه"رَ عَّ  ما شَ  "والربحُ قاح: 
 القاعو ، الربهلل  سب الشرط، واخلسار  بقور املاح.

  !: وعرفنا ا، ما  ة("اُبدانِ   ُ ََ ِر : )شَ "الراباُ قاح: 

ش  لصن يف : ملاح: بناؤون؛ حماو يهما"انِ دَ بْ بعَ  كتسبانِ َا فيما يَ ِر تَ شْ "أن يَ قاح: 
ال نال، واحو ي ا، واللان  ص و اح ه يقصح: حنن حمع ين فريق، وكلنا حمش  ين يف 

 ال نال، وما حيوين من اأجر  واأربا ، فإحمه يُقس،م بيننا علل حسب االتفال.

طل  يو، أحما أريو أطل  باملركب اخلا ة يب، وأحمد تأيضاا الويو؛ يقصلصن: حمطل  حمو
باملركب اخلا ة ب ، أحما أريو أطل  يف ااهة  قه، وأحمد تطل  يف  قه ااهة، ما 
حمورل الويو قو يكصن كلي  ناك، وقليين  نا!! فاح ياطاا ماها حمقصح ! حمقصح: 

 ان.وحم فق أن ما حيوين من الويو فهص بيننا حموفان، ال بأو  قا من شركة اأب

رقم جصاح ملالا  : ا ن ولعناه"َُّ عْ هما فِ مُ زَ َّْ يََ  ٍَ مَ هما من عَ ه أحدُ ََّ بَى َْ "فما تََ قاح: 
يس ق ين عليه اأع اح، اتولصا علي  وقالصا: عنوحما حمريوك أن ُتوقق لنا، حنن حمرج  
لل وقيق الل صل الع ين  قا، ف ق ل ه أحمد، أحمد القل ق لد  قا العقو،  ين يليما 

 ال ! حمعم، ف ا تق له أحو ا يليمه ا فعله. شةل جتا هم وال
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أن  شاش: : االح"باحاتِ مُ الْ  وسائرِ  واالحتطا ِ  في االحتشاوِ  ح  صِ "وتَ قاح: 
، وما جت عه أو أمجعه ن ما حطب. االح طاب: ن ما حشائش أو أعشا 

 أحما كله يُقس،م بيننا حموفني، وآاحلر امل احات منها الويو.

بين ىرمات ! ال، امل احات  نا تقابين امل  لكات، امل احات  نا: يُقوو ما يقا
 وليي املقوص  امل احات عكي اثرمات.

ا ن حنن حمقصح: ما تق له أحو ا ليمه ا ع له؛ واحو منهم مريض، كان يف بعض 
 اأيام مريض، واللان مسكني، قعو يش  ين ليين و ار، ما اهللكم يف  قه املسألة !

:  ين أحما أيام مرلة خُيوم علة هما"بينَ  بُ سْ كَ هما فالأحدُ  ضَ رِ "وإن مَ قاح: 
 حود من الربهلل ! ال ما خُيوم، لكن ل  حق.

ا  قا مريض، : واهلل طصح  اح نه"مَ زِ ه لَ ُمْامَ  ْيمَ أن يُ  ه الصحيحُ "وإن طالبَ قاح: 
أحما ال أقعو أش  ين لصحول، و ص يف الفراش يأ ق اأربا !! فأحما أقصح: يا فالن، 

 مد عاجياا عن الع ين، ا   شخص أحمد اآ أجره بأمصال ، جياك اهلل  ي، ما 
 تفا م معه بطريق   علل أن يقصم بالع ين القل أب علي ، فيليمه هل .

صاح  :  قه شركة املفاولة الد م   فيها أم(" ِ ضَ المفاوَ   ُ ََ ِر : )شَ "الخامسُ قاح: 
و ين عليها، يكلي ، وهكرحما ملاهلا: الرجين القل يش ك م  زوج ه علل أحمه كين ما 

أو كين ما يو ين عليه من اأربا  املع ا  ، فهص بينه ا حموفان، أو  ص بينه ا 
 اللللان لليول واللليت لليوجة، أو اللللان لليوجة واللليت لليول، حسب ما ي فقان.
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ٌّ   ضَ  ِّ فَ "أن يَُ قاح:  َى منهما إل  صاحبِ  َ  من أن اعِ  يٍّ نِ دَ وبَ  ماليٍّ   ٍ ر  صَ تَ  هَ 
و قا  ص النصي اأوح من أحمصاي شركة املفاولة؛  ص أن جت   اأحمصاي  :" ِ ََ ِر الشى 

السابقة؛ يكصن فيها ع ين، ويكصن فيها ل ان، ويكصن فيها رأو ماح، من كين 
 واحو  منه ا.

و ناك زيا   عليها حمصي   ر أشو؛ و ص أن يش كا يف كين ما يل د هل ا أو عليه ا، 
با  أحما أش ك مع ،  ص امللاح حوين ل   ساحلر أحما أك ين مع ، حوين ل  أر 

 القل هكرحماه، الرجين م  زوج ه، كين ما يل د هل ا وعليه ا، لكن شرطها !

 : الربهلل  سب االتفال؛ مخسني باملاحلة مخسنياه"طَ رَ عَّ  ما شَ  "والربحُ قاح: 
 باملاحلة، آ عني يف املاحلة ثالثني يف املاحلة، علل حسب االتفال.

: حولد  ساحلر علل قور املاح،  قه قاعو  ال "لِ الما رِ دْ بَْ  ضيع ُ "وال َ قاح: 
 ت  ي عنو م.

 مانِ ما من ضَ هأحدَ  فُ زَ َّْ أو ما يََ  نِ يْ رَ نادِ  رام ً ًبا أو غَ سْ  فيها ََ اَل خَ دْ " ف ن أَ قاح: 
ه ا، : حنن حمقصح أن يش كا يف كين ما يل د هل ا أو علي"تْ دَ سَ أو نحِ ه فَ  بٍ صْ غَ 

 لنا ر؛ ملين: ا رث.لكن ال أصز أن يُو ين، فيها الكسب ا

أو ال رامة النا ر ؛ ملين: ل ان امل لفات، ملا حمقصح: ال رامة النا ر  والكسب النا ر، 
ماها تكصن ال رامة ال ي حما ر  ! وماها يكصن الكسب ال ي حما ر ! الراتب الشهرل 
حما ر وال غي حما ر ! غي حما ر  قا مع ا ، أربا  ال هار  ! مع ا  ، تو ين يف 

 لكن النا ر قلنا ل  ملين ارث، أو لُقطة، حوين له لُقطة وعرفها آنة.الشركة، 
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تلف : فإها أ"تْ دَ سَ أو نحِ ه فَ  بٍ صْ غَ  مانِ هما من ضَ أحدَ  فُ زَ َّْ "أو ما يََ قاح: 
شيئاا فإحمه ي   له بشخوه، وال ي   له من ماح ا  ر، أو شراكة بينه ا، ال، 

 أحمد ت   له من مال  اخلاص.

هل ؛ قاح: ال، حمش ك ح  يف املياث، وح  يف ال رامة  فإها أ  لصا فيها غي
 النا ر ، فهنا حمقصح: تفسو شركة املفاولة.

علق الد هلا ارت اط وش ه بالشركات ما ي  -أيها ا  ص  الكرام-من أحمصاي الشركات 
بالشركات اليراعية؛ الد حمقوو هبا المُ ساقا  والمُ يارعة، ما  ة المُ ساقا  ! وما 

ُ يارعة ! وما الفرل بينه ا ! المُ ساقا : يُعرفها املؤلف، وأحما شرحد  ة الم
 ال عريف.
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 (ساقاةِ مُ الْ  )با ُ 

ه سُ رِ غْ يََ  رٍ  َ شَ  ، وعَّ م ج دةٍ  ةٍ رَ مَ ، وعَّ   َ َُ ََ َْ يَُ  ره مَ له  َ  رٍ  َ عَّ  شَ  ح  صِ "تَ 
 َُ   ُ المالِ  يَ سَ  ن فَ ، فجائزه  ده ْْ ، وه  عَ ٍ  من الثمرةِ زْ ب ُ  رَ مِ ثْ عَّيه حت  يَُ  ويعم
 ََ َِ  الثمرةِ  ه رِ ظُ  قب ُُ  فََّّعام ََ  فُ َّزَ ، ويَ له ها فال شي َ خَ سَ ، وإن فَ ةُ رَ جْ ا   العام
  َ  وإصالحِ  ميسٍ وتش َّْيحٍ وتَ  وزبارٍ  يٍ ْْ وسَ  ثٍ رْ من حَ  الثمرةِ  ما فيه صالحُ  َ
سَ حُ َِّ صْ ما يُ  المالِ  ونحِ ه، وعَّ  ر ِّ  صادٍ وحَ  الما ِ  قِ رُ ه وطُ عِ  ضِ مَ   حائرٍ  دِّ هَ 

 ونحِ ه". والد واَل ِ  اُنهارِ  وإجرا ِ 

َه   ()فص

َِ بِّ رَ ل من اُرضِ   ُ رُ خْ ا يَ مى مِ  النسب ِ  معَّ فِ   ٍ زْ ب ُ   ُ عَ ارَ ز مُ الْ  ح  صِ "وتَ  ، ها، أو لَّعام
 َُ مَ ، وعَّيه عَ اُرضِ  من ر ِّ  راسِ والغِ  رِ ذْ البَ  َ نُ   طُ رَ تََ شْ ، وال يُ رِ والباقي لآلخَ 

 ". الناسِ 

 

، م ج دةٍ  ةٍ رَ مَ ، وعَّ   َ َُ ََ َْ يَُ  ره مَ له  َ  رٍ  َ عَّ  شَ  ح  صِ   تَ اقاةِ سمُ الْ  "با ُ قاح: 
َُ سُ رِ غْ يََ  رٍ  َ وعَّ  شَ  :  قه المُ ساقا ؛ "ٍ  من الثمرةِ زْ ب ُ  رَ مِ ثْ عَّيه حت  يَُ  ه ويعم

 -هلا ثالث  صر هكر ا املؤلف:

أن يكصن علل شهر مل يُل ر، جئ   ملالا عنوك ميرعة خنيين،  الص رة اُول : -
، في ص، املياري ال لقيهلل والسقة والعناية هبا ح  وما  زالد مل تمثهر الل ر  أ الا

تُل ر، وماها تكصن أجرته ! يكصن له حمس ة من  قه الل ار، يقصح: اثوصح أو 
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الل ر أو ال  ر القل ُأىن يف  قه السنة يكصن حموفه ل وحموفه ل ،  قه  صر  
 من  صر المُ ساقا .

ح: ال، الل ر  مصجص  ، لكنها مل تولهلل، ك ال ا، مييو يقص  الص رة الثاني : -
من العناية ح  يأش مصآم اهللوا  أو ااياز، فيقصح: تش  ين عليها ول  عشر  

 باملاحلة.

أن يكصن الشهر أ الا ليي م روآاا، يقصح: تعا، أحما عنول  الص رة الثالث : -
تقصم ا يف اأرض، و اش يد ل عشرين خنلة، أو أكلر أو أقين، أريوك أن ت رآه

، فهقه  صر   عليها ح  تُل هر مقابين أن يكصن ل  من الل ر  آ عني يف املاحلة ملالا
 من  صر المُ ساقا .

ال تك ن عَّ  ش ر له  مر، وإنما تك ن عَّ  : -أيها ا  ص  الكرام-المُ يارعة 
يري: وأما ال ،أن الش ر له ساقه ، والفرل بني اليري والشهر: زرع يُزرَع وُيحَصد

 ، فهقه  ة المُ ساقا .نباتات ليست أش ارًا لها ساق

ر له، :  رل من هل  الشهر القل ال و"َُ ََ َْ يَُ  ره مَ له  َ  رٍ  َ عَّ  شَ  ح  صِ "تَ قاح: 
يقصح: أغرو ل   قا الشهر علل أن يكصن ل بعوما تكم بعو مخي آنني، 
ٌر وحمقص اأ شاب اخلا ة هبا، ويكصن ل حموف اخلشب، ال،  قا ليي له 

.  أ الا

أن يكصن الل ر مما يؤكين،  ناك بعض اأشيال هلا ور ، لكنها ال تؤكين،  الثاني:
 واأ  اب ال ُيو  صن يف الل ر القل ال يؤكين.
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 : علل أحمه ُيك هين الع ين عليها."م ج دةٍ  ةٍ رَ مَ "وعَّ   َ قاح: 

َُ سُ رِ غْ يََ  رٍ  َ "وعَّ  شَ قاح:  : ما شرط "ةِ الثمر  ٍ  منزْ ب ُ  رَ مِ ثْ عَّيه حت  يَُ  ه ويعم
  قا اايل ! آ ق أحمه قاح: وكقا ُمساقاٌ ، أن يكصن اايل ُمشاعاا معلصماا.

 قا آ ق معنا وال ما  الَُمساقاة والَُمزارع  من العْ د الالزم  وال ال ائزة !
آ ق ! كصن المُ ساقا  والمُ يارعة من العقص  اااحلي  آ ق وال ما آ ق !  ص مصجص  

 اليا .يف مصل    ر، لعله يف 

ََ   ُ المالِ  يَ سَ ، ف ن فَ جائزه  ده ْْ "وه  عَ قاح:  َِ فَّ الثمرةِ  ه رِ ظُ  قب ُُ  َّعام : "ةُ رَ جْ ا
عقٌو جاحلي؛ أصز أل  من الطرفني فسخه  -أيها ا  ص  الكرام-اهاا المُ ساقا  

 ون رلا ا  ر. لكن قو يقصح قاحلين: أ ا عقٌو جاحلي، وك ال ا، مراجعة علل  
 كين حاح.

ساقاُ  عقٌو جاحلي، ما معىن المُ ساقا  عقو جاحلي ! يعا أصز لكين  من حمقصح: الم ُ 
الطرفني فسخها، أصز لواحب الشهر أن يفسخ، وأصز لل ياري أو العامين أحمه 

 يفسخ ال بأو.

لكن ما رأيكم ! قاح: ما  ام أ ا عقو جاحلي  لة العامين يش  ين ا، أن يكصن 
   ر، أو غيه أآ صي واحو، والرجينباقة  الص علل اثوصح، وال علل جا ال

مسكني له آنة و ص يش  ين، قاح: فسخد العقو، والعقو جاحلي، آالم عليكم، 
 فيه لرر عليه، ما حين  قا الضرر !
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ََ   ُ المالِ  يَ سَ "ف ن فَ قاح:  َِ  الثمرةِ  ه رِ ظُ  قب ُُ  فََّّعام ن فسخ املال  : ا"ةُ رَ جْ ا
 -فله حال ان:

صر الل ر ،  الص الل ر   هرت، فنقصح: أن يفسخ بعو  ه الحال  اُول : -
 لص فسخ ال يسقط حق العامين يف النس ة الد ُشرطد له من الل ر.

وأما اها فسخ ق ين  هصر الل ر ، فإن العامين يس  ق أجر  امللين  الحال  الثاني : -
عن املو  املالية الد ع ين فيها، أكلر من حو ه وال أقين ! اأجر  قو تكصن 

 قين !أكلر وقو تكصن أ

: ان فسخها  ص يعا العامين، العامين اش  ين له" ها فال شي َ خَ سَ "وإن فَ قاح: 
اش  ين ح  باقة علل  هصر الل ر  أيام، قاح: أحما  الص اع قر من ، وأريو 
أجر  امللين علل املو  املالية و الص، يس  ق أجر  امللين ! ال يس  ق أجر  امللين 

 -العامين يعا-هلقا قاح: ان فسخها  ص ؛ و ُنه ه  الذي فسيعن املو  املالية؛ 
فال شةل له. ما  ة واج ات العامين جتاه  قا الشهر ! وما  ة واج ات املال  

 يف  قا العقو !

ََ  فُ َّزَ "ويَ قاح:  َ    العام ال  : حمعم؛ الشةل القل فيه  "الثمرةِ  ما فيه صالحُ  َ
يعرفها أ ين    كلي ،الل ر ه  قا الزٌم علل العامين، واأشيال الد فيها  ال  الل ر 

 اليراعة، وهكر املؤلف بعضها.

عا بعض ؛ يه  قطا اُغصان الرديو : اليهبار: "وزبارٍ  يٍ ْْ وسَ  ثٍ رْ "من حَ قاح: 
 اأغوان الر يئة قو تضر بالل ر  فيقطعها.
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 : ال لقيهلل معروف، وال ش يي ا،   ره."وتشميسٍ  َّْيحٍ "وتَ قاح: 

: ا ال  مصل  الشهر، وكقل  ا ال  "ما ِ ال قِ رُ ه، وطُ عِ  ضِ مَ  "وإصالحِ قاح: 
الطريق القل ملين: اأ ار، أو السصاقة، أو القنصات الد تص ين املال، كين  قه 

 من مسؤوليات العامين.

اهللوا   قا ط عاا والهلل، أحمه اهللوا  من واج اته  قا  ونحِ ه": صادٍ "وحَ قاح: 
  ا ٌر والهلل، وأما  احب املاح ف ا القل عليه !

: ما يولهلل اأ ين وال الل ر  ! ما يولهلل ه"حُ َِّ صْ ما يُ  المالِ  ر ِّ  "وعَّ قاح: 
 اأ ين يعا حيفظ اأ ين، ملين !

سألة :  قا من اأمصر، واملونحِ ه" والد واَل ِ  اُنهارِ  وإجرا ِ  حائرٍ  دِّ "َسَ قاح: 
 ا، المُ يارعة. $يف ملين  قا يف اأ ين أ ا راجعةٌ ا، العرف.   احم قين املؤلف 

َه  وتَ قاح:  ها، بِّ لرَ  من اُرضِ   ُ رُ خْ ا يَ مى مِ  النسب ِ  معَّ فِ   ٍ زْ ب ُ   ُ عَ ارَ ز مُ الْ  ح  صِ "فص
 َِ  : يقصح كيف لرهبا ! يقصح: لواحب اأرض آ عني"رِ ، والباقي لآلخَ أو لَّعام

وال اقة للعامين، أو لواحب اأرض ثالثني وال اقة للعامين، أو للعامين كقا آ عني 
  قه  صر   ي ة.وال اقة لرب اأرض، كين 

والمُ يارعة ملين ماها ! يقصح:  ق  قه اأرض، اأرض  اهللة لليراعة، ازري فيها 
ق هلل، ازري فيها  ي، ازري فيها جرجي، ازري فيها كقا، وما حيوين بعو هل  يف 
 اية املصآم من اهللوا ، ما حيوو فإحمه يُقسم بيننا علل ما حم فق عليه، اما مخسني 
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ل ما باملاحلة وآ عني باملاحلة ا،   ره، وال بو أن تكصن النس ة علباملاحلة، أو ثالثني 
 هكر املؤلف.

ذا مُ قاح: " فال بو أن تكصن النس ة ُمشاعةا، وال بو أن تكصن زارع ه": ساقاةه ومُ َو
 معلصمةا.

منهم من  من املساحلين الد ا  لف فيها اأ  اب؛ اهللنابلة  وهنا مسعل :
؛ و ة  ين ُيش ط أن يكصن ال قر..  ! ا ن اش طها، ومنهم من مل يش طها

احضار ال قر له تكاليف يف المُ يارعة، احضار الشهر يف المُ ساقا   قا له 
 تكاليف أولهلل وأ هر،  ين ُيش ط أن يكصن  اف  الشهر..  !

يعا لص جئد أحما عنول أرض قلد: احضر خنين، واغرآه يف  قه اأرض،  قه 
 قا النخين، واع ين عليه، ول  تسعني باملاحلة  أرض  اهللة لليراعة، اغرو فيها

من الل ر ، ول عشر  باملاحلة، أصز أن أطلب أن يكصن قو ُشرط، علل العامين 
 ال رو أو ال قر، وال ما أصز ! قصالن يف املق ب.

، اُرضِ  ن ر ِّ م راسِ والغِ  رِ ذْ البَ  َ نُ   طُ رَ تََ شْ "وال يُ القل ا  اره املنوف قصله: 
 : و قا املصل  الصحيو يف "زا  المُ س قن " القل هكر فيه ملين"اسِ الن َُ مَ وعَّيه عَ 

  قه الع ار ؛ يعا كأحمه اآ وح أو علين، و قا املصل  ال يصجو غيه.

 رُ ظاهِ فو ناك مصال  يعا مفر   يف اليا ؛ ملين قصله يف أوح ك اب الويام: "
اشة اب م قا مصل  وحيو يف القكر؛ أن كين الك ه": ص مُ  بُ  ِ يَ  بِ هَ المذْ 

 علل املق ب، و نا املصل  الصحيو القل علين فيه.



2120 
 

علل ما رج ه -واملق ب عنو اأ  اب  :"الناسِ  َُ مَ "وعَّيه عَ قاح: 
أحمه ُيش ط أن يكصن ال قر وال هراو من رب اأرض، وأحمه ال أصز أن  -امل أ رون

 ُيشرط هل  علل العامين.

 ه أمجعني.و، وعلل  له، و   واهلل تعا، أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى 

 

َال:  ( !1:6:32آؤاح غي والهلل ) س

ال، ما يف لرر، بين العكي  قا فيه  فٌ  للضرر، اها قلنا: من حق   ال  ا :
أن تفسخ احمفسخ املال ، ما ه ب جهو العامين ُآوام، جهوه ىفصه بأجر  
 امللين، وان فسخ  ص ! واحو اش  ين معاك فسخ، ومل يأ ق أجر ا،  ين علي 

 لرر ! اش  ين مع  آنة جماحماا، أل لرر  علي !!

 

َال:  ومن آيقصم عليه ! س

الناو كليين ان شال اهلل، الرجين قوم ل   -اهلل و هلل-يقصم عليه ال  ا : 
  ومة جماحمية ملو  آنة،  بر حمفس ، باقة ل  شهر وال شهرين، ما يف مشكلة.

 

َال:  ( !1:9:39آؤاح غي والهلل ) س
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ض الشركة ال بأو أن يُقسم الربهلل، لكنه أش ه بالقرض، ق ين أن تُنض ال  ا :
 يعا م الغ علل قصهلم كد اهللساب.

 

َال: يقصح: معة ميرعة وجئد بعامين يسقة، وجعلد له علل كين يصم فلصو،  س
 ف ا اهللكم !

ال بأو،  قه ُميارعة ! ال،  قه اجار ؛ تش  ين عنول وأعطي  يصمي   ال  ا : 
 كقا،  قه اجار  ال عالقة هلا بالمُ يارعة وال بالمُ ساقا .ماحلة لاير، مخسني لاير، و 

 

َال:  ( !1:13:33آؤاح غي والهلل ) س

 الص ما يف مشكلة،  قا عهنان، يقصح:  ف  أحو ا ماالا وا  ر  ال  ا :
، وكال ا يش  الن، أحو ا أيضاا  قه عهنان أيضاا.   ف  ماالا

 

َال: قا يف ننا فنوفان، ملاها ال يقصح  قاح يف املضاربة: فإن قاح فالربهلل بي س
 الشركة كشركة العنان !

أحمه لص قاح الربهلل بيننا؛ اها أحمد  اف  حموف امل لغ و ص  اف  حموف  ال  ا :
امل لغ منطقة أن تقصح حموفان، لكن ممكن يكصن  ص  اف  تسعني ألف، وأحمد 

  اف  عشر   الف!!   يقصح الربهلل بيننا!! فال أ رل، اهلل أعلم.
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َال  ( !1:13:11آؤاح غي والهلل ) :س

ما فه د، يف أل باب  قه !  م يقصلصن يف املضاربة: عنوحما املل ،  ال  ا :
وعنوحما اآ قرار املل ؛ املل  بمثهصر الربهلل، أما اآ قرار املل  ال يكصن اال بقس  ه؛ 

ن مَّكه ُوهلقا ال جتب اليكا  علل العامين بعو  هصر الربهلل، ال جتب عليه اليكا ؛ 
 .مستْرغير 

 

َال:  ( !1:11:11آؤاح غي والهلل ) س

ال،  قا ما  ص يف ال يور، ال يور هل  يف زكا  اهلل صب والل ار، أل  ال  ا :
 حمعم،  نا ممكن ما يف بيور، ألسصن ي اجرون يف ثياب.

 

َال:  ( !1:11:19آؤاح غي والهلل ) س

ها، حنن ي قا اآ قرار الصجصب يف ال يور مسألة أ رم غي الد حنن ف ال  ا :
 حم كلم عن اآ قرار املل .

 

َال:  ( !1:11:22آؤاح غي والهلل ) س
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ال أ رل، أحما ال أُفد واهلل،  قا تق ب لقسم ا ف ال، أحما ال أُفد،  ال  ا :
تق ب ا، املشايخ أو أ ين الف صم، أو انة ا ف ال، أو اثك ة،  الص اثك ة 

 .ما اُلزافه  بيان حكم الشرع أعلل من الف صم، القضال: 

 ت يني حكم الشري وا ليام به... وفوين القصح يف اخلهوام.

.  ُيس ل قضالا وعلل ا مام... حموين قضا  الفضة للكهرامه

 

َال:  ( !1:11:55آؤاح غي والهلل ) س

ال، اخلسار  علل رأو املاح،  قا باتفال العل ال، ملاها حمقصح: اخلسار   ال  ا :
ر   سب االتفال؛ أحما أريو أن أجيئ  يا شيخ علل رأو املاح ! لص قلنا: اخلسا

وأعطي  عشر   الف لاير، وأش ط أن اخلسار  علي ، والربهلل ل، ما الفرل بني 
 قا وبني القرض !  ناك فرل ! ال يصجو فرل.  ار قرض ربصل، قرض م  

 اش اط اأربا .

 ال، كيف ت   ين ! أحمد مسكني ا ن أ قت امل لغ، وتلف يف يوك، واحو أ ق
مليصن لاير، وقاح: أحما ل مخسني باملاحلة، من أوح  فقة  ار ا يار يف آصل 
 اأآهم، املليصن  ارت عشر   الف، ي   ين مخس احلة ألف!! ما أكن  قا.

 

َال: يقصح: من فضلكم أريو ال  ليين لقاعو  الربهلل علل ما شرطاه، والصليعة  س
 بقور املاح !
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 الف، أحمد  فعد شةل ! ال ما  أحما والشيخ ى و، أعطي   عشر  ال  ا :
 فعد شةل، اش طد قلد: أحما أ ق عشر   الف وأش لها يف ال هار ، ى و 
، ما تريو  يش ط علة يقصح: أحما أريو تسعني باملاحلة من اأربا ، تريو أ الا وآهالا
ترم عقو الشركة جاحلي ما  ص الزم، من حقه أو ال ! من حقه يش ط النس ة الد 

 ال هارية ليسد بسهلة، أكن أكلر من عشر   الف،  قا أمر. يريو ا،  مته

اخلسار ، قلد: واهلل أحمد تش ط تسعني باملاحلة من الربهلل،  الص،  اُمر الثاني:
ا مااًل ُنه ما دفولكن شرطد علي  أحم  أحمد ت   ين اخلساحلر، أصز ! أصز؛ 

 ، خيسر جهوه، والقل تفعين  قا معنا القاعو .فال يخسر ريااًل 

 

َال:   ين يف شركة املفاولة كويو حمس ة املل  وكويو الربهلل ! س

 حمعم، ال بو من هل . ال  ا :

 

َال:  ( !1:13:53آؤاح غي والهلل ) س

رجعنا أل حمعم،  الص مل  مس قر بالكامين، ما  ة مضاربة،  الص  ال  ا :
  ارت عهنان، حمعم   يهلل.

 

َال:  ( !1:14:13آؤاح غي والهلل ) س
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 هلل أعلم.ما أ رل، ا ال  ا :

آ  احم  اللهم و  وك، أشهو أال اله اال أحمد، أآ  فرك وأتصب الي ، و لل 
 اهلل وآلم علل حم ينا ى و.  
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 الدرس الثال  واُربع ن

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
 مجعني أما بعو:و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أ

 يف مق ب شََََََرح زاد المسََََََتنْا في اختصََََََار المْنافهقا  رٌو من  روو 
تعا،، ومجعنا به وباملوممممممممممممممنف يف جنات  ا ممام امل هين أمحو بن حن ين 

 النعيم، وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا، باب ا جار .

، و لل اهلل نياهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثامل
وآمممممممممممممملم وبمارك علل حم ينما ى مو ، وعلل  لمه وأ مممممممممممممم مابمه أمجعني، اللهم اغفر لنا 

 رب العاملني. ولشيخنا ولل سل ني يا

 باُ  اُجارةِ )تعا،:  قاح املونف 
ُسْكَن  داٍر وِخدمِ  آَدِميٍّ وتعَّيِم ِعَّْ   ٍم.َتِصح  بثال ِ  ُشروٍط: َمعرفُ  اْلَمنفعِ َ 

َ ِتهماالثاني: َمعرِف  َُِجيِر والظِّْوِر بطعاِمهما وَِسََََْ ح  في ا ُُجرِة وَتصََََِ ، وإن ُ  ا
حى بُعجرِة  ٍد صَََََ ْْ ارًا أو َخيىاطًا بال َع ََ َحمىاًما أو سََََفينً  أو َأْعَط    بَه َقصََََى َدَخ

 العادِة.
ح  عَّ  نََْفٍا ُمَحرىٍف،  ََالََُ : اُبََاحََُ  في العيِن، فال َتصََََََََََِ ََا والزىْمِر َََ الث الزن

ح  إجارُة حائٍر لَ ضََََََََِا  والغناِ ، نيسًََََََََ  أو لَبيِا الخمِر، وَتصََََََََِ َِ دارِهَ  وَجْع
ََجُِّر المرأُة نفَسها بغيِر إذِن َزْوِجها.  أطراِ  َخشِبِه عَّيه، وال تَُ
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فٍ  غيَر الداِر   َجىَرِة َمعرفُتها برؤيٍ  أو صََََََََََِ َه: وُيشََََََََََتَرُط في العيِن الم فصََََََََََ
َِْد عَّ  نََفْ  ح  إجارُة الطعاِف للونحِ ها، وأن يََْع َِ ِعها دوَن أجزاِئها، فال َتصََِ َ

ِا الِبْوِر وما ْْ ِعََّه وال حي اٍن لَيْعُخَذ لبَََنه إال في الظِّْوِر، ون ِ  وال الشَََََََََْمِا لُيشَََََََََْ
 اُرِض َيدخالِن تََبًََعا. 
َِ والشَاِرِد، واشتماُل العيِن ع والْدرُة عَّ  التسََّيِم، ح  إجارُة اآلِب َّ  فال َتصَِ

، وال َأْرٍض ال تَُْنِبُت لَّزرْعِ  نفعِ ،اْلمَ  ٍَ ح  إجارُة َبهيمٍ  زَِمَنٍ  ِلَحْم ، وأن فال َتصَََََِ
ا لَََه فيهَََا، وَت  ُز إجَََارُة العيِن ِلَمْن يَْ ُف  عذونًَََ تك َن اْلَمنفعَََُ  لَُّمََجِِّر أو مََََ

ح  إجارُة الَ ْقِ ، َمْاَمه، َررًا. وَتصَََِ ََ جُِّر ف ن ماَت اْلُمََ  ال بعَثَر منه ضََََ َْ تََ وانَْ
ْي، َفسََََََََََِ َده لم تََنَْ ُُْجَرِة، وإن آَجَر الََدارَ  إل  َمن بََعََْ تََُه من ا  ولَّثََاني ِحصََََََََََى

حى، وإن  ُب عَّ  الظنِّ بَََْاُ  العيِن فيهَََا صَََََََََََ دىًة ول  َط يًََََّ  يََْغََََِّ ونحَ هَََا مَََُ
ٍَْر لَحْرٍث أو دياسِ  ٍا ُمَعيىٍن أو بََ َدابىٍ  لُرَُ ٍ  إل  َمْ ضََِ  َ ٍَ َتْعَجَرها لعَم رٍْع زَ  اسََْ

ٍَ اْشتَََرَط َمعرفَ  ذل  وَضَبطَه بما ال َيْخَتَُِّ .  أو َمن َيُدل ه عَّ  طري
ُْربِ  وعَّ  اْلُمََجِِّر    َِ ال ٍَ َيْخَت   أن يك َن فاعَُّه من أه ح  عَّ  َعم وال َتصَََََََِ

دِّ عَّيه، َِ ورَْحَِّه وِحزاِمه والشَََى زِماِف ال َم َ  ما يَََتَمكىُن به من النْفِاَ  دِّ شََََ و  َ
َِ والرْفِا والحرِّ، ِتهََا، وُلزوِف البعيِر وَمفَاتيِح الََداِر وِعمَار  اُحمَاِل واْلَمحَامََِ

 فَعمىا َتفريُغ البال عِ  والكنيِ  فيََََّْزُف المستْعِجَر إذا َتَسَّىمها فارَِغً . 
ِة أو بعَضها فال شي َ  َى اْلُمدى ْْده الزفه، ف ن آَجَره شيًوا وَمنَََعهَ  َه: وهي َع  فص
ُي بتََََِّ  العيِن المََجىَرةِ  َفسََََََََََِ ََ انْضََََََََََاِئها فعَّيه، وتََنَْ  له، وإن بدَأ اآلَخُر قَب
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ْرٍس أو بَُْرئِه  َِب ،إن لم ُيَخَِّّْ  َبَداًل وانْالِع ضََََََََََِ ِا والرَا وبم ِت اْلُمْرَتضََََََََََِ
ياِع نَفِْ  المستْعِجِر ونحِ ه،  ونحِ ه، ال بم ِت اْلُمتعاِقَدْيِن أو أحِدهما وال بضََ

ْت،وإن ا  َدمَََ هََََ َتر  دارًا فَََانَْ ْت  َْ ََْطَا مَََاُؤهَََا ،أو َغرِفََََ ا لَزرٍْع فَََانَْ أو َأْرضًََََََََََََ
َخت اُجارُة في الباقي، وإن َوَجَد العيَن َمعيبً  أو َحَدَث بها عيبه فَّه  انََْفسَََ

ُي وعَّيه ُأجرُة ما َمضَََ ، ال وال َيضََمُن أجيره خاصٌّ ما َجَنْت َيُده خطعً و  الَفسَْ
افه وطَبيََبه وبَ  ْذُقهم وال راٍع لم يََتََ َح ََى ِديهم إن ُعِرَ  حََِ دى، يطََاره لم َتْ ِن أَيََْ عَََ

َمُن ما تَََِّ  من ِحْرزِه أو بغيِر ِفعْ  َِّه وَيضََمُن المشَََتِرُك ما تَََِّ  بِفْعَِّه، وال َيضََْ
 َِ َ  بتسَََََََََّيِم العم َْ وَتسََََََََتِح ََجى ِد إن لم تَُ ْْ وال ُأجرَة له، وَتِ ُب اُجرُة بالَع

ُة َلزَِمه ُأجر الذي في الذِّمى  َّىَم عيًنا ب جارٍة فاسَََََََدٍة وفَََرَغت اْلُمدى ُة ِ ، وَمن َتسََََََََ
) َِ  اْلِمث

_________________________ 
تعا، بشروط ا جار ، ومل يُ ني تعريف ا جار ، لعين هل   بوأ املونف 

عْده عَّ  منفعٍ  مباحٍ  معَّ مٍ  من عيٍن معينٍ ، أو لصلممممممممممممصحها، وا جار   ة: 
 .بع ض معَّ ففٍ  في الذم  مدة معَّ م  وعمَ معَّ ف، م ص  

املقوص  أن ا جار   ة عقٌو علل املناف ، وقو آ ق معنا يف ال ي  أن ال ي  يكصن 
)َتا  البيا وه  مبادل  ماٍل تعا،:  علل املناف  يف قصح املوممممممممممممممنف 

ن أ ف مما الممقل يفرل لنمما بني ال ي  وا جممار  م  ول  في الََذمََ  أو منفعٍََ  مبََاحََ (
ال: )مبادل  ماٍل ُنَه قال ي  يق  علل املنماف   مما الفرل  أن ال ي  علل ال مأبيمو؛ 



2129 
 

ول  في الَذمَ  أو منفعٍَ  مبَاحَ  بمثََ أحَدهمَا عَّ  التَعبيد( وأما العْد عَّ  
َقَت  ، ف لم  املنفعمة يف ا جمار  يكصن ملكاا مؤق اا،المنفعَ  في اُجَارة فَ نَه م
 الفرل بني بي  املناف ، وبني ا جار .وأما يف ال ي  فهص مؤبو، و قا  ص 

يا : واُجارة بيُطلقصن ع مار  يقصلصن تعما، وان كمان كلٌي من الفقهمال 
، لكن  ممقا من بمماب ال هصز واال وممة فرٌل بني بي  املنمماف  بمماملعىن اخلمماص المنََافا

 لل ي ، وبني ا جار  فإ ا مؤق ة. 

ر شَََََروط اُجارة ح  بثال)ال اب قاح: ، أو هكر الشمممممممروط يف أوح  م َذ  ِ  َتصَََََِ
روٍط( تعا، فرل الكالم عن شمممممروط ا جار  يف مصالممممم   واملومممممنف  شََََُ

َج قا أوهلا،   يف الفومممين القل بعوه قاح:   رة()فصَََ ويشََترط في العين الم
 فقكر يف  قين املصلعني شروط ا جار .

 )َتِصح  بثال ِ  ُشروٍط(
 ا راب ، و امي وآممممممما و، وآممممممم أش يفبلالثة شمممممممروط ال راب  هلا وال هلا راب   هل

 الفوين القل بعوه.
ُسْكَن  داٍر وِخدمِ  آَدِميٍّ وتعَّيِم ِعٍَّْم(  )َمعرفُ  اْلَمنفعِ َ 

ان:  اُجارة لها أَر
 الركن اأوح: املؤجر. -
 والركن اللان: املس أجر. -



2130 
 

تعا، عن شمروط املؤجر، وال عن شمروط املس أجر،  ومل ي كلم املومنف 
ا هكر شممممممممممرط املؤجر وال شممممممممممرط املسمممممممممم أجر، بوأ بشممممممممممرط، عنوحما املؤجر ملاها  م

ر، واملسممممممممممممم أج،ر، الد  ة املنفعة املسممممممممممممم أجر ، والعني الد تق  عليها  واملسممممممممممممم أجه
ا جار ، وما الراب   اأجر ، واخلامي: الوممممممي ة، وان شممممممئد جتعين الوممممممي ة  ة 

 اأوح.
ط ، طيممب أين شممممممممممممممرو طيممب معرفممة املنفعممة ي علق بممأل ركن اأركممان  املسمممممممممممممم ممأجر

 املس أجر واملؤجر  
أن املؤجر واملسمم أجر شممرطه ا ما آمم ق يف ال ي  أن يكصن العاقو جاحلي ال وممرف 
 نا حمشممممممممم ط أن يكصن جاحلي ال ومممممممممرف حمفي الشمممممممممةل، فلهقا مل يُقكر أحمه هُكر 

تعا، أحمه يشممممممممم ط أ ا  آمممممممممابقاا، أما بالنسممممممممم ة لل نفعة فقو هكر املؤلف 
ال بو أن ف تصََََح بثال   شََََروط، اُول: معرف  المنفع ()تكصن معلصمة، قاح: 
، فال بممو ، فهة ملممين امل ي  يف ال ي ُنهََا هي محَََ العََْدتكصن املنفعممة معلصمممة؛ 

أن تكصن معلصمة، ملين بقل  قاح: كسنكل  ار  و ومة   مة وتعليم علم،  قه 
 ثالثة أمللة.

 كسكىن  ار  و ومة   مة وتعليم علم.
 معرف  المنفع 

  كصن بالعرف.قو ت 

  .وقو تكصن بالنص من امل عاقوين 
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كسكىن الوار اها قاح له:  جرت   قه الوار علل أن تسكنها،   فتك ن بالعر  
أو اآم أجر الوار للسكىن كل ة السكىن  قه ما حوو  ا  حمقصح: حيو ا العرف، 
فإن السممممممممكىن معروفة عنو الناو، اها اآمممممممم أجرت الوار للسممممممممكىن  ين من حق  

جار أة ييورك وينيح عنوك  حمعم من حق  هل ، ملاها  أن  تسمم ضمميف واحو
 قا  ا يٌن يف معىن السمممممممممكىن  سمممممممممب عرف الناو، لكن اها اآممممممممم أجرت الوار 
للسكىن وبعو هل  اح هد أحم  تع ين أع اح ف صل ها ا، مك ب، وشركة تنام 
 يف الليين، والوممم ا  يأش املص فصن والسمممكرتارية والع اح، وما ا، هل ، فهين  قا

  ا يٌن يف حو السكىن عرفاا أو ال  ليي  ا الا يف هل ، بين  ص  ارٌل عنه.
 فيخومه مبا جرت به العا  . )وخدم  آدمي(
وآممممممممممميأش معنا تعليم العلم  نا أطلق املومممممممممممنف ويريو العلم القل  )وتعَّيم عَّم(

ٍَ يومممممممهلل ايقاي ا جار  عليه؛  ُنه سَََََيعتي معنا أنه ال تصَََََح اُجارة عَّ  عم
فمإن  ، ن فَاعََّه من أهََ الْربَ  مثََ تعَّيم الْرآن وتعَّيم الفْهيخت  أن يك

  قا ال أصز أ ق اأجر  عليه وآيأش ان شال اهلل.
ُُجرِة( الشرط الثاني:  )الثاني: َمعرِفُ  ا

 معرفة اأجر  ك ا اش طنا يف ال ي  معرفة الل ن حمش ط يف ا جار  معرفة اأجر .
َُِجيِر والظِّوْ   ِر بطعاِمهما وَِْسَ ِتهما()وَتِصح  في ا

 )وتصََََََََََح( ممقه اأجر   نمما معلصمممة وال غي معلصمممة  ا ن معرفممة اأجر ، قمماح: 
معلصمة  ما رأي  لص قاح: اآمممم أجر من  السمممميار ، قاح: ما اأجر  اللة توفعها  
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قاح: طعام  وكسممممممممصت  يوممممممممهلل وال ال   قه املسممممممممألة  ة ليسممممممممد جارية علل 
ين، يعا  ة اآمممممممم لنال ملا ور  عن الومممممممم ابة القصاعو، بين  ة  ارجة عن اأ مممممممم

رلممممممممممممممة اهلل تعمما، عنهم قمماح يف الروض ُرول عن أيب بكر  وع ر ومصآممممممممممممممل يف 

  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)ئر فلقصلممه تعمما،: مثاأجي، وأممما ال

  نا ما علين قاح أ ا معلصمة، قاح: لصرو  الوليين اخلاص.، [533:]البقرة

اأجر  يف حمص العقممو، فهممين  ممقا   نمما معرفممة اأجر  شممممممممممممممرٌط، طيممب اها مل كممو 
 يضر  حمقصح:  قا له  صرتان: 

نها ُالوممممممممممممممصر  اأو،: أن تكصن اأجر  معروفمة عرفاا، ف ينئق  ال يضممممممممممممممر هل ؛ 
 .محددة بالعر 

الومممصر  اللاحمية: أن ال تكصن اأجر  ىو   بالعرف، ال يصجو عرف مسممم قر عنو  
 نئق .الناو يف كويو  قه اأجر ، فال توهلل ا جار  حي

ارًا أو وهلقا قاح املومممممممنف:   ََ َحمىاًما أو سَََََفينً  أو َأْعَط    بَه َقصَََََى )وإن َدَخ
ٍد َصحى بُعجرِة العادِة( ْْ  َخيىاطًا بال َع

لهذا و يف ملين  قه الوصر الد ي عارف الناو فيها علل أجر   فإحمه توهلل ا جار ؛ 
ا( امًَ ََ َحمَى جر    صح اهلل ام كقا، أو النماو ي عمارفصن علل أن أ قَال: )وإن َدخََ

، أو ركب النقين العام، والعا   مسمممم قرٌ  ملالا  ركب آممممفينة ، أو ركب تاكسممممة ملالا
يأش الطالب من ااامعة ا آالمية لل رم بكم  بريالني النفر،  الص فإن ركب 
بال عقو   مممممممممممممهلل بأجر  العا  ، وليم ه أجر  العا  ، فإها و ممممممممممممملد اهللرم قاح ل  
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ُن هذا العْد ُيحمَ عَّ  ما لقل يليم   يليم  ريالني؛ اأجر  عشمممممممرين ما ا
 .تعار  عَّيه الناس

ح  عَّ  نََْفٍا ُمَحرىٍف، ََُ : اُبََاحََُ  في العيِن، فال َتصََََََََََِ ََال الزنََا والزىْمِر َََ )الث
نيسً  أو لَبيِا الخمِر( َِ دارِهَ   والغناِ ، وَجْع

ا باحة  نا ، و  ً يعني أن تك ن العين مباحا باحة يف العني؛  الشَََََََرط الثال :
 ت علق بالعني وال بنف  العني  اأ مصليصن يقصلصن: ان ال  رمي وال  ليين ال ُيضاف

 .ا، اأعيان، وال ي علق باأعيان، وااا ي علق بأفعاح املكلفني
 .ناُباح  في نفا العيواملرا :  )اُباحُ  في العيِن(وهلقا املونف قاح:  

 ا   ال يُص ممممممف بأحمه م ا  وال بأحمه ىرم، ال يد الوار ا ن م احة وال ال  بيد م
عنوحما بيد  ين  قا ال يد شممممممممممممةٌل م اٌ   حمقصح: ال يُص ممممممممممممف ال يد بأحمه م ا ، 
اأرض م ماحمة  ال ُتص ممممممممممممممف بأ ا م احة، لكن الص ممممممممممممممف ي علق باالحم فاي هبا، 
فماالحم فماي بمالموار بمالسممممممممممممممكىن احم فماٌي م ما ، االحم فماي بمالموار بمإقامة اأمصر اثرمة، 

 ولي ة ىرمة علل مخر أو كقا فهقا احم فاٌي ىرم. 
العني ال تص مممممف أ مممممالا بأ ا م احة، ما تقصح اأ مممممين فيها ا باحة، اأ مممممين يف 
االحم فاي هبا ا باحة، و قه مسممممممممممممممألة ترجعصن اليها يف أ ممممممممممممممصح الفقه يف م  يت 
 اجمل ممين تكلم اأ ممممممممممممممصليصن عن ال  رمي وال  ليممين املضمممممممممممممممافني ا، اأعيممان كقصلممه

: (ٻ ٻ ڍ ) : ڌ ڍ) [،3]املاحلو 

 ين  ص جم ين  أو ال  فاأ ممصليصن يقرون ا باحة [، 23]النسممال:  (ڌ
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وال  رمي ال ت علق بمماأعيممان، واامما بممأفعمماح املكلفني، وهلممقا ال هصش  نمما يف الروض 
 قاح: "اللاليت: ا باحة يف" ألاف كل ة حمف ، قاح: "يف حمف  العني"

 ُمَحرىٍف( )فال َتِصح  عَّ  نََْفاٍ قاح: 
ال أصز ا جار  علل حمف  ىرم، و قا أيها ا  ص  الكرام اأمر شرٌط، قلنا يف أوح 
الك اب  ص شممممرٌط يف مجي  العقص  ال يُصجو عقو من العقص  يوممممهلل أن يُصق  علل 
ىرم، ما يومممممممهلل أن ت ي  شممممممميئاا يُن ف  به يف اهللرام، وال اأجر  علل حمف   ىرم، وال 

 اعار  شةل ىرم، وال ر ن شةل ىرم ا،   ره.   ة شةل ىرم، وال 
 )َالزنا(ما ملاح اثرم  قاح: 

َِ دارِه  )وجَ كمممقلممم    )والغنََاِ (كمممقلممم ،   )والزىْمِر(والعيممماه بممماهلل فمممإحممممه حمفٌ  ىرم  ََْ ع
جعين  اره للسممممممكىن جاحلي، لكن  جر الوار ل كصن كنيسممممممة اجار  علل  َنيسًَََََ (

لعافية والسمممممممممالمة، أو أأجر اثين أو الوار حمف  ىرم وال ال  حمف  ىرم حمسمممممممممأح اهلل ا
 ل ي  اخل ر فهقا كله ىرم.

ال ال نمال ىرم ملين له علل اثرم، وال ن )ََالزنَا والزىْمِر والغنَاِ (قماح املوممممممممممممممنف: 
ىرم  مكروه يف املق ب، قاح يف ا قناي: "ويكره ال نال واآمممممممممممممم  اعه" و نا هكره 

ح  ملاالا للنف  اثرم، قاح:  علل أن ال نال  واملق ب عَّ  نََْفٍا ُمَحرىٍف( )فال َتصََََََََََِ
 مكروه ال ىرم.

ََا: الغنََا  مكروه وليس محرف أوح شممممممممممممممةل ال بمممو أن حمفهم املرا ؛   ُن ل  قَّن
 .فسمعه الناس الي ف يفهم نه باصطالحهم هم، ال باصطالح الفْها 



2135 
 

 عنوحما ثالث مساحلين عنو الفقهال: فما ه  الغنا  عند الفْها   
 اهلُلوال. ول :المسعل  اُ

 : ال نال.والمسعل  الثاني 
 : املعازف. والمسعل  الثالث 

 ما حكم كين واحو من  قه اللالثة  
حمأ ق حك ها علل املق ب، اهللوال ما حك ه  م ا ، وال نال  مكروه، واملعازف 

 ىرمة باتفال املقا ب اأربعة، املعازف ىرم.
 ما معن  الحدا  أواًل  
ر ال : إنشَََاد الشَََع،  م قالصا: حمشمممميو اأعراب، يعا  صحمشممميو يكصن يف السممممفر

 عَّ  وفَ المْامات الم سََََيْي  ونغم محددة وإنما عَّ  السََََ ي  والسَََََّيْ 
زل ما تيهة يعا، فال جتو أحمه يعا يكصن علل فصل مقام  ىو  و مممممممناعة، وااا 

ولهذا قال بعض الفْها : مثَ نشََََََََيد اُف البنها الصََََََََغير  ص علل الفطر ؛ 
وفق  ممممممنعة  وتوريب وما ا، هل ،  قا اهللوال، ، ليي  ممممممناعةا ا الصَََََغيرطفَّه

واحو ماشمة وطفشان فقام ينشو شيئاا من اأشعار كيف ا اتفق من الل ن أحمشو 
 عليه،  قا اهللوال ما حك ه  ا باحة.

 الثاني: الغنا ، وما الفرق بين الغنا  والحدا  
ترتيمممب وتممموريمممب، وأ ال معني، المثممما ر  مممقا المممقل قلنممماه: أن ال نمممال يكصن وفق  

ومقام، يعا ملين فرقة ىو  ، أو شمممةل من  قا الق يين، وُيشممم ه ما ُيسممم يه الناو 
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اأحماشمممممممممممميو فإن كلياا منها ليسممممممممممممد  كقا كيف ا اتفق، ال، ااا علل ا ممممممممممممطال  
 الفقهال من ال نال القل قاح يف ا قناي: "يكره ال نال واآ  اعه".

 المعاز   الثال : وه  المعاز ، ما حكم
ىرممة بماتفمال املمقا مب اأربعة، فإن اق حمد املعازف م  ال نال أشممممممممممممممو كرأاا اها  

اق حمد املعازف م  ال نال ال شممممممممممممم  أ ا أشممممممممممممممو كرأاا، وقو أطلق بعض العل ال 
 ال نال وأرا وا به ال نال املق ن باملعازف.

 أ  هلل عنوحما ثالث مساحلين: طرفان ووآط. 
بمممين ُحكة ا مجممماي علل ابممماح مممه، وان كمممان يمممقكر فيمممه  الطرف اأوح: امل ممما ، 

 الف لكن بعضمممهم أحمكر  قا اخلالف املقكصر اللة  ص: اهللوال ُحكة ا مجاي 
 علل اباح ه.

 .واللاليت: الطرف ا  ر اللة  ص املعازف، وقو ُحكة ا مجاي علل كرأه
هقا  ص فوالصآمط بينه ا ال نال اللة يكصن وآط طرب معني لكنه ليي فيه  لٌة، 

 ال فويين يف  قه املسألة.
وخيلط بعض الناو بني  قه اأ ال، والس ب يف هل  أن كلياا من الناو يفهم   

كالم الفقهممال بمما ممممممممممممممطالحمه  ص، وبل  ممه المموارجمة، و مقا  طمأ ال أصز أن حمفهم  
، أو بالعرف، أو بالكل ات الد حمسمممم خومها بين الوارلكالم الفقهال با ممممطال  

 املقارن للخطاب وفق ا طال  الفقهال.تُفهم وفق العرف 
اللان اها اق ن  2.::0فما المراد بالغنا  هنا  اُول وال الثاني وال الثال   

باللاليت، طيب واللاليت اها كان لصحوه كقل   وال يو ين يف اليمر  ممكن، علل  
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"مق ضممل اطالل املوممنف وغيه  نا أن ال نال   كين حاح قاح يف حاشممية املن هل:
 رم قاله ابن حمومممممر اهلل يف بعض حصاشممممميه ف وبر، وآممممميأش يف باب من تُق ينكله ى

 شها ته حكاية اخلالف يف هل ، فُي  ين كالمه  نا علل غنال  ىرم"
واهلل أعلم أن املرا   ص اللاليت، اللة  ص املعازف ان كاحمد لصحو ا أو  فَالظاهر 

 اق حمد بال نال.
ليحما واليمر وال نال، كأن جعلها شةل اال أن حمقصح ان قصح املونف  نا يقصح: كا 

واحممو  أكن، يكصن اليحممما  ممقا رقم واحممو، اثنني اليمر وال نممال اها اج  عممد فهممقا 
  ا ر.

  قا  ص اأمر اللاليت أن تكصن العني م احة النف .
 )وَتِصح  إجارُة حائٍر لَ ضِا أطراِ  َخشِبِه عَّيه(

اها قلنا يف حك ها  آمممم ق معنا حكم ولمممم   شممممب ااار علل جوار جاره، وم
يف أل باب  يف باب الوممممممملهلل، وقلنا يف اهللكم  ناك: أحمه أصز ولممممممم  اخلشمممممممب 
علل جوار ااار اها مل أكنه ال سممقيف اال به، فإن أمكنه ال سممقيف ب يه ولكنه 
أرفق به، قاح: أحما أقور أجيب آمممممملم، أقور أجيب آممممممقالة، أقور أجيب كقا وال  

طاي أن يُقيم  شممممممممممم ه من غي اح يال ا، كقا، الشممممممممممما و من الكالم: أحمه اآممممممممممم 
 شمممممب جاره، لكنه رأم أحمه اأحسمممممن واأث د للخشمممممب، واأفضمممممين م  جوار 
ااموار فهمين أصز ال أجي  نا وال ال  ال أجي يقصلصن: ما يوممممممممممممممهلل يف الل ة، فهين 

ح  إجارُة حائٍر لَ ضَََََََِا تومممممممممهلل ا جار   نا وال ال  ماها يقصح املؤلف   )وَتصَََََََِ
 ال بأو بقل . عَّيه( أطراِ  َخشِبهِ 
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َجر  المسََََعل  التي تَّيها: حكم تعجير المرأة لنفسََََها  هَ ي  ز لَّمرأة أن ت
 نفسها  

ََجُِّر المرأُة نفَسها بغيِر إذِن َزْوِجها(يقصح املؤلف:   )وال تَُ
ر، مُؤج،ر مؤنجر، أجرأ   ص ط عاا اأ مممممممممهلل يف كين ما ير  فيه مُؤجر الوممممممممم يهلل مؤنجه

أو أجر اجار ا، قاح بعض أ ين الل ة من املعا ممممممممرين   ج،ر أو  جر،  جر مؤاجر ،
أما أجر بال شممممويو فال ُتطلق اال علل  ممممناعة اأجر، أما علل ا جار  فال يُقاح 

ََجُِّر المرأُة نأجر بال شممممممممممويو، فإاا تكصن بال خفيف، أجر يؤجر  ها )وال تَُ فسَََََََََ
ا آمممميأش معنا مر ا أ رم  قه املسمممم بغيِر إذِن َزْوِجها( ل باب  ألة يف أو قا أيضمممما

حمفي املسمممممألة آممممم أش مر  أ رم يف ك اب النكا  باب عشمممممر  النسمممممال، فاملرأ  ال 
 أصز أن تؤجر حمفسها اال بإهن زوجها.

   احم قين ا، فوين يف شروط العني املؤجر .
َال  21:14: س

حمفسممها يعا تشمم  ين يعا، تشمم  ين معل ة، تشمم  ين مص فة يف أل جهة   ال  ا :
 ن زوجها. من ااهات اال بإه

   احم قين ا، فوين يف شروط العني املؤجر .
َجىَرِة َمعرفُتها برؤيٍ  أو وص (فقاح:  َه: وُيشتَرُط في العيِن الم  )فص

آممممم ق معنا تومممممهلل ا جار  بلالثة شمممممروط: معرفة املنفعة، وما الفرل بني ما آممممم ق 
نفعة، وبني  قا  آمممم ق معنا قالصا: توممممهلل ا جار  بلالثة شممممروط: اأوح: معرفة امل
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عقو اتفال، قاح: و ما الفرل  ا ن لص اآممممممممممم أجر  اراا، و ص ال يعرف  قه الوار، 
اتفقنا علل اجار  الوار الكاحلنة يف حة النومممممممممر ملالا يف املكان الفالن، وال ر  ا 
علل أحمه حيق ل أن احم ف  هبا بالسممممممممممممممكىن وفق كقا وكقا وكقا، املنفعة معلصمة وال 

عني غي معلصمممة، طيممب لص قمماح:  جرتمم   ممقه المموار ال  املنفعممة معلصمممة، لكن ال
قاح له: ملاها لسممممممممممممكىن وثين جتارل وال كقا  قاح: بعوين حم فق، بي ا ن  عصحما 
حمصق  عقمو ا جمار  وبعوين حم فا م  ين تكصن ىين جتارل، وما خن لف ان شممممممممممممممال 

 اهلل،  نا العني معلصمة وال ال  العني معلصمة، واملنفعة غي معلصمة. 
َجىَرِة َمعرفُتها برؤيٍ  أو صََفٍ ()قاح:  الوممفة في ا أكن و  وُيشََتَرُط في العيِن الم

 .أن ينض ط بالوفة
 ُن الدار ال تنضََََبر بالصََََف ، وال تنضََََبروهلقا قاح: يف غي الوار وحنص ا؛  

م ، وفيها   1333أن لص قلد ل :  جرت   اراا فخ ة مساح ها   إال بالتعين
اه، وقلد ل: ق لد، أعطي   الص ف الوقيق للوار كقا، وثالجات وكهربال ومي

 ون أن أعينها، وبعوين يصم جال ال سممليم فإها هبقه الوار ملالا يف الومم رال،  ين 
مصقعها بال  ويو مصق  الوار بال  ويو ال بال قريب أمٌر مقوصٌ  ال ت م املعرفة اال 

 .عيينه  ال بد من تولهذا الدار والعْار عند الفْهابه وال ال  ال بو أن تُعني؛ 
فلص و مممفد ل   ار، و جرت ، أو ح  بع    اراا وو مممف ها ل   ون أن أعني 

 مصقعها وأحو  ا فإن  قا ال يوهلل.
َِْد عَّ  نََْفِعها دوَن أجزاِئها( الشرط الثاني:  )وأن يََْع
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 قا  ص الشممرط اللان من شممروط ا جار ، ا جار  علل مناف  وال علل اأعيان  
 .ال يوهلل أن تصق  ا جار  علل العنيعلل مناف ، ف

(وهلقا قاح:   َِ لل أن  قه اجار  علل عينه ال ع )فال َتِصح  إجارُة الطعاِف للَ
 منفع ه، أجرك  قا رغيف   ي يوهلل  ما يوهلل.

 )وال الشْمِا لُيْشِعََّه(
 أحمه ال ُأكن االحم فاي به اال باآ هالكه.

 )وال حي اٍن لَيْعُخَذ لبَََنه(اللاليت: 
 ن اللنب  قا جيل، وعني، وليي منفعةا اال يف مسألة  واحو  ور  فيها الوليين.أ

 )إال في الظِّْوِر(و ة: 
فيومهلل أن تق  ا جار  علل المثئر يعا املرلمم ، المثئر يعا املرلمم  وآمم قد معنا 

 ق ين قليين يف اأجي والمثئر اللة  ا املرل  اطعامه ا وكسص  ا.
أجرك ل  حليب أصز  يؤجره وال ي يعه  ال  ين يوممممممممممممممهلل أن تؤجر حليب يقصح: 

 يوهلل أن يؤجر، يقصح: اجار  ال قر  أجين ل نها ال يوهلل اال مسألة املرل .
ِا الِبْوِر وماِ  اُرِض َيدخالِن تََبًََعا(  هكر مسألةا و ة:   ْْ  )ون

ا ممما ال أصز اآمممممممممممممم قالالا  ممقه قمماعممو  وهلممقا ممكن أحممما أؤجرك قلم،  ممين  أصز ت عمما
اقعة علل اهللم  قاح ل : ال، اهللم يو ين ت عاا، ممكن أؤجرك آمممممممممممممميار  ا جمار  و 

وفيها بنيين ملالا قليين، فهقا  ا ممممةا اها كاحمد أآممممعار ال نيين منخفضممممة وال متلين 
هكممممممممممممممره  شيئاا بالنس ة مل لغ ا جار  فنقصح:  قا يو ين ت عاا، كقل  القل 
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ئر: ، فهنا حمق  ال املومممممممنف اها اآممممممم أجر  اراا فيها بئر، و مممممممار يشمممممممرب من ماحلها
 ، يو ين ت عاا.الذي ه  الما 

ِا الِبْوِر(قصلممه:  ْْ همما  ممين املرا   نمما اها  جره  اراا فيهمما بئر، وال اها أجره بئراا في )ون
مال  ما املقوممص    اراا فيها بئر  ع ار  ا قناي قاح: "وحمق  ال ئر ت عاا للوار" و قا 

ه قاح: ا بئر، وأما ع ار  املن هل فإحميوح علل أن املسممممممممممألة يف اجار  الوار الد فيه
"ويو ين حمق  ال ئر ا، أن قاح: "ت عاا" قاح ال هصش يف الشممممممممر : "ويو ين حمق  بئر  

 يف اجار  بئر  ت عاا".
ال  عية أ هر يف أل الوصرتني  ال  عية  ا ر  يف  صر  الوار، وال يف  صر  اجار   

  عية ر  الوار  نا والممهلل الال ئر  م  يكصن والممهلل أ ا ت   ليسممد مقوممص    اجا
 ممهلل وال ال  اها أجره  اراا وفيها بئر  ممار يشممرب من ماحلها  نا ال  عية والمم ة، 
لكن اها  جره ال ئر ليسمممممممممم قة منها ف ا املرا  باآممممممممممم ئهار ال ئر اال املال ! فال  عية 

 .فيها شةٌل من اخلفال
ا للمموار وحنص مما هكر بعممو  بن عقيممين:  مما قمماح اوهلممقا هكر يف ا قنمماي بعممو قصلممه: ت عمما

 "أصز اآ ئهار ال ئر ليس قة منها" ا،   ر كالمه.
 وما الفرل بني  احب ا قناي وغيه من أ  اب امل صن  

قو يقصح: قاح فالن، قاح ابن عقيين، وقو يقصح: وقاح ابن عقيين بينه ا فرل، ما 
أحمممه  م ص  اها قمماح وقمماح فالن فهممقا قصٌح ثممان، واها قمماح: قمماح فالن فهممقا ال يلي 

ا من  قصح ثان قو يكصن تفسي لل ق ب، وقو يقكر القصح معيواا ا، قاحلله  روجا
 العهو ، فهنا حمق  ال ئر ت عاا للوار  قه وال ة.
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ما رأيكم يف اآمممم ئهار النخلة أجين ال  ر القل فيها  ال يوممممهلل، ملاها  أن  قا 
رض اآمممم احة  أوق  علل أجياحلها ال علل عينها، لكن يُ ومممصر ال  عية لص اآمممم أجر 

ك ي  قاح: اآ أهحم  أن يكصن  ا ين يف هل  أحمه يكصن حمأكين من ال  ر املصجص  
 فيها خنلة وال خنل ني، فهنا ت وصر ال  عية وتكصن هلا وجه.

لكن يأش واحو ويسمممم أجر امليرعة، يقصح: أحما اآمممم أجر امليرعة، ملاها تسمممم أجر ا   
ب ، وممما اهللكم يف  مقا  لص يقصح: أجمين متر ما، ال حموممممممممممممممهلل أن حمقصح أن ال  ر تما

اآممم أجر امليرعة يقصح أحما اآممم أجر امليرعة أ ق متر ا،  ين  قه اجار   ممم ي ة  
ال، ليسممممممممممد اجار  أ ا علل اأجيال، اهاا  ة اجار  أو بي   بي ،  ة بي ، وما 

 حكم بي  الل ر ق ين بوو  الحه  ال أصز.
َال:  يسأح عن اآ ئهار الكلب لل راآة. س

  رل اهلل أعلم.ال أ ال  ا :
 )والْدرُة عَّ  التسَّيِم(

َجرة  ، الشرط اللاليت: القور  عللهذا ه  الشرط الثال  من شروط العين الم
ا يف العني أحمه يشممم ط أن تكصن العني مقووراا علل  ال سمممليم و قا آممم ق معنا أيضممما

 تسلي ها وهكر أمللة آ قد معنا يف ال ي .
) َِ  )فال َتِصح  إجارُة اآلِب

 بق.الع و ا 
 )والشاِرِد(
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  قا املصل  ليي يف )اآلبَ(وال عي الشار ، أحمشون شيخنا ابن عقيين عنو قصله: 
 يف مصل    ر لقصح شاعر من الشعرال يقصح:

ا  ا وع وا  آصال يف املقاح ويف املقام لع رك ان ل ولوا
 و قا عاقيٌن من غي الم   فهقا آابٌق من غي آني  

 بن عاقين من غي الم حمسأح اهلل العافية والسالمة.له ع و آابق من غي آني، وا
ح  إجارُة َبهيمٍ  زَِمنَ : الشََََرط الرابا ٍ  )واشََََتماُل العيِن عَّ  اْلَمنفعِ ، فال َتصََََِ

، وال َأْرٍض ال تَُْنِبُت لَّزرِْع( ٍَ  ِلَحْم
 قا  ص الشمممممرط الراب  أن تشممممم  ين العني علل املنفعة، فال يوممممممهلل أن تؤجر هبي ة 

ال أكن اهلل ممين عليهمما فكيف توممممممممممممممهلل  )لحمَََ(ا ملممين املعقممو ، زمنممة، زمنممة: يع
 ا جار  !.

ُت لَّزرِْع(  ََِ فال يوممممممممممممممهلل هلممم ، أعطصحممما ملممماح   ر غي أمللمممة  )وال َأْرٍض ال تَُْنب
املؤلف، أعطصحما أمللة معا ر  جويو  علل عني ال تش  ين علل املنفعة، اآ ئهار 

 لة علل  ، ال  ة الوار مش آيار  بوون مكينة لل نقين، تأجي الوار بوون املف ا 
 املنفعة لكن ُوجو ماحم ، حسناا.

 )وأن تك َن اْلَمنفعُ  لَُّمََجِِّر أو َمعذونًا له فيها(: الشرط الخامس
ك ا أحمه يشمممممممم ط يف ال ي  أن يكصن ال احل  مالكاا لل  ي  فيشمممممممم ط يف ا جار  أن 

ر    قا  للعني املؤج يكصن املؤجر مالكاا للعني املؤجر ،  ين أن يكصن املؤجر مالكاا
كالم  مممممممم يهلل أو غي  مممممممم يهلل  أو وكيالا  يقصح الشمممممممميخ: حمعم، ولكن حمييو أن 
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ا للعني املؤجر  أو وكيالا يعا مممأهوحمماا لممه يف اجمار مما، أو ممأهوحممماا لمه يف  يكصن ممالكما
ال ومممممممممرف فيها، أن يكصن املؤجر مالكاا لل نفعة وال يشممممممممم ط ملكه للعني، كيف 

ك ن ُنه يتصََََََََ ر أن يا للعني وليي مالكاا لل نفعة؛ الوممممممممممصر  اللة يكصن مالكا 
، أن يكصن مالكاا للعني لكنه ال اُنسََََََََان مالًكا لَّعين والمنفع  هذا واضََََََََح

 أل  املنفعة، وأن يكصن مالكاا لل نفعة لكنه ال أل  العني.
املال   34:35 قه الومممممصر  اللاحمية واللاللة، ما ملاهلا  مال  للعني  ون املنفعة، 

الع ار  الد أحمد تسممممكن فيها أل  الع ار  وال ال  أل  شممممق   اللة   مممماحب
أحمد تسمممممكن فيها وال ال  ألكها، لكن  ين أل  منفع ها مو  عقو ا جار   ال 
أل  منفع ها مو  عقو ا جار  ولقل  لص جال يؤجر، حنن قلنا: ال شممممممويو غلط 

يك أثنال فيها ل  بي أحمه أرل علل اللسمممممان، لص جال ليؤجر الشمممممقة الد تسمممممكن
املو  الد تعاقوت معه فيها العقو  مممم يهلل وال غي  مممم يهلل  العقو غي  مممم يهلل 

 أحمه أجر ما ال أل  منفع ه.
لص جال املسممممممممم أجر و ص امللاح علل الومممممممممصر  اللاللة القل أل  املنفعة وال أل   

جر وال ؤ العني املس أجر يف مو  ا جار  أل  املنفعة وال أل  العني،  ين له أن ي
ليي لممه أن يؤجر  ااصاب: حمعم، املسمممممممممممممم ممأجر أصز لمه أن يعقممو ا جممار  علل ممما 
رط عليه أن ال يؤجر ا ف ا اهللكم  بطين  اآمممممممممم أجره أحمه مالٌ  لل نفعة، فإن شممممممممممُ

ُن هذا مثَ شََََرط أن الشمممممرط علل املق ب، املق ب ال يومممممهلل  قا الشمممممرط؛ 
مممالمم  للعني من حقمم  أصز وال ال  ملمماها  أحممم   يبيعََ  بشََََََََََرط أن ال تبيا

 ت ورف فيها، فهقا والٌف ملق ضل العقو.
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فكقل  أن يؤجرك العني بشرط أن ال تؤجر ا ل يك  قا والٌف ملق ضل العقو،  
والع ين الناو ا ن يشم طصن  قا الشرط، لكن املق ب علل آ يين ا ف ال، وأما 

ب أن  قا  باب القضمممال والف صم فهص باب   ر، لكن علل آممم يين ال عليم، املق
الشمممممرط شمممممرٌط غي  ممممم يهلل، و ص شمممممرٌط يفسمممممو العقو وال ما يفسمممممو  ما يفسمممممو 

 العقو، لكنه يفسو يف حمفسه.
و قه قو حُي ال اليها، يعا  قه املسمممألة فيها اشمممكاح، قو تضمممر يف حقيقة اأمر 
ما ملاح هل   قو يسمممممم أجر ا حمسممممممان، ا جار  عقو الزم ليي أل  من الطرفني 

 ر، لص اآممممممممممم أجرت شمممممممممممقة، بعض الناو يقصح: أ اف فسمممممممممممخه اال برلممممممممممما ا 
ا جارات ترتف ، أ اف يرف  ل ا أار، فأحما اآ أجر الشقة ملو  عشر آنصات، 
وحيوممممين يف الشممممقق ويف اثالت ال هارية بشممممكين والممممهلل، يعا اثالت ال هارية 
أحياحماا يف الفنا ل أحياحماا تكصن ا جار  مخسمممة عشمممر آمممنة، عشمممرين آمممنة أو حنصاا 

 من هل ، قو يعهي املس أجر عن االحم فاي بالعني.
يعا ملالا اآممممممم أجر شممممممممقة وجاله حمقين، الص يفة ل لو ثان، ما الع ين   ين له أن  

  حنن ، ما اهللينُن اُجارة عْده الزفيفسممممخ العقو  ليي له أن يفسممممخ العقو؛ 
ُنه ال يصَََََََح عَّ  المذهب أن يشَََََََترط عدف حمقصح: اهللين أن يؤجر ا ل يه؛ 

، لكن القصح اللمان المقل عليه ع ين الناو ا ن أ م يشمممممممممممممم طصن هَا لَّغيرإجَارت
  قا الشرط واهلل أعلم.

 )وَت  ُز إجارُة العيِن ِلَمْن يَْ ُف َمْاَمه(قاح: 
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 قا  ص جتصز اجار  العني من ق ين من  من القل يؤجر  نا  املسمممممممممممم أجر، ال  ص 
 يك أصز عيناا    جر ا ليقصح: جتصز اجار  العني املؤجر  يعا، أحمد اآمممم أجرت 

 هل  لكن بشرط ما  ص  قاح: أصز اجار ا ملن يقصم مقامه.
 )ال بعَثَر منه َضَررًا(

 الص ر  الث:
أحمد ملالا رحد تسمممممم أجر شممممممقة، الرجين ق ين اآمممممم ئهار الشممممممقة، بعض الناو اها 
جئد تسمممم أجر يقصح: كم عو  أفرا  اأآممممر   يقصح: عشممممر ، يقصح: اآمممم ص عكم 

ؤجر، ما عنوحما،  لومممممد الشمممممقق يريو يؤجر علل قصهلم: عرآمممممان، رجين اهلل ما أ
 ص وزوج ه، أما يؤجر عشر  ومنهم آ عة أطفاح، ويس  صن ازعال يف الع ار   ص 
ال يريو  قا، كلي  قا يف الناو، فيأش احمسممان يسمم أجر شممقة قالصا: ما ولممعكم  

وال   ىن عنها،قاح: واهلل أحما عريي جويو، قاح:  الص  جرت  الشممممقة،   اآممممم 
أتاه حمقين، وال أرا  يؤجر ا ل يه، ف  يت عن مسممممممممممممم أجر، فصجو مسممممممممممممم أجراا معاه 
مخسمممممممة عشمممممممر طفين، كين واحو منهم فيه من ا زعال ما لص ُوزي علل أربعني من 
أ ين املوينة لصآعهم، فهين توهلل ا جار  وال ال  أصز أن يؤجر  قا وال ما أصز  

 أكلر منه لرراا.ال أصز، اه  قا أن يؤجر ا ملن  ص 
أن يؤجر ا ملن ملله يف الضممرر،  م عرآممان و جرو ا لعرآممان ما  الصََ رة الثاني :

 يف مشكلة.



2147 
 

: أن يؤجر ا ملن  ص أقين منه يف الضمممممممرر،  ص عنوه عشمممممممر  أوال  الصََََََ رة الثالث 
املس أجر، وأجر ا لصاحو  ص وزوج ه بي، أصز وال ال  أصز هل ، فهقه الوصر 

 اللالث.
حكم، حنن قلنا ُيشمممممممممممم ط يف املؤجر أن يكصن مالكاا لل نفعة؛ وهلقا آممممممممممممؤاح: ما 

املسمممممممم أجر أصز أن يؤجر ل يه، ما رأيكم يف املسمممممممم عي  اها اآمممممممم عرت ما، ملالا 
اآممممم عرت من عنول آممممميار ، أو أحما كند مسمممممافر قلد: واهلل من بعو اهحم  أريو 

حمد عار ، وأأن أجلي يف شمق   ملو  أآم صي تس هلل ل  قاح: أ هلل ل ،  قه ا
جلسمممممممممممممد يصمني وما اح هد تك ين فرحد  جر ا ل يك أصز وال ما أصز  لص 
أهن له ما يف مشمممممكلة  قا والمممممهلل، لص مل يسممممم أهن  ملاها  أال أل  املنفعة  حنن 
ا لل نفعمة، ا عمار  عقمو جماحلي لكنه جاحلي يقصح أحما  قلنما الشممممممممممممممرط أن يكصن ممالكما

  الح  قه املو .
، لكن عنو م مل ظ   ر: العارية آمممممميأش معنا يف قو يفسممممممخ  قا مل ظ جيو 

 باب العارية مباها عرف املونف العارية  أوح باب العارية ماها عرفها  
 )هي إباح  نفا عين(

ا للنف ، فال  متليممم  حمف  العني وال ابممماحمممة حمف  العني  ابممماحمممة النف ، وليي متليكممما
باحة االحم فاي وبني عنوحما بني ا أل  املس عي املنفعة، وااا يُ ا  له االحم فاي، وفرل

مل  املنفعة، وهلا  ممممممصر  قه ا باحة ملين: الضمممممميف اها جال واحو هابهلل هبي ة 
وولمممممممعها علل السمممممممفر  وقاح: تفضمممممممين، آمممممممم باهلل  ين متل   قا اهللاشمممممممة، وال 
اخلروف وال غيه  ال متلكمه لكن يُ ما  لم  أن تمأكمين ح  تشمممممممممممممم  ،  مين ل  أن 
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ا  ، وااا يُ ا  ل  االحم فاي، يُ تمَّ  العين ُن  الك ين معاك آممممممممممممممفرل  ال؛ 
 ل  اأكين، فالصلي ة اباحٌة لءكين وليسد متليكاا لل أكصح.

َال:  يسأح عن آفر اهللرم. س
: قاح ل : تفضممممممممممممين من عنو ال اب أ قك وجلسمممممممممممم  علل السممممممممممممفر ، ال  ا 

فهلسمد وجوت زبا ل وشمري  و قة ومتر أ ق ا مع  يف كيي ومشيد علل 
 قا حموي  وآأكله يف ال يد، وال آأكله يف آفر  ثاحمية أمج  أآاو أحمه  الص 

بني اهللسنيني، ما رأيكم  حمقصح: ال،  قه اباحٌة وليسد متليكاا كين لكن ال تع م 
من  ممممممماحب السمممممممفر ، أو ممن وكله  ممممممماحب السمممممممفر  يف ا هن بال  لي  ما يف 

 مشكلة.
 اُذن ن عان:
 اهن لفمثة.
 واهن عريف.

الناو أحم  الرجين رص السفر  وتأش أحمد ومخسة من  لكن  ين جرم العرف عنو
أ  اب  علل السفر  وك لص ا معكم وتق  صن  ما المثا ر أن العرف أرل بين 
قو يكصن فيه شمممةل، يعا أكن تقصح جرم العرف أن بعو ما تأكين باقة شمممةل 
زاحلو أن  قا العرف جار  بأ قه، لكن جرم العرف تيهة من العومممممر تأ ق من 

 نا ال، ال يمثهر أن العرف جار  بقل . قا ومن  
 )وَتِصح  إجارُة الَ ْقِ (



2149 
 

الصقف ال يومممهلل بيعه، وآممميأش معنا يف ك اب الصقف ال يومممهلل بيعه، لكن تومممهلل 
اجارته، الصقف تومممممهلل اجارته، ما  مممممصر  هل   ملاح علل  قا، ط عاا  قا ي قيو 

ا بشمممممممممرط الصاقف، قو يقيو الصاقف الصقف بأحمه لالحم فاي ال ل  لي  املنفعة،  أيضممممممممما
يعا ملالا لص قاح الصاقف:  قا آمممممكن  مام املسمممممهو،  قا السمممممكن وقٌف  مام 

 املسهو  قه  صر .
الومممممممصر  اللاحمية: أن يقصح:  قا وقٌف ليسمممممممكن فيه امام املسمممممممهو وال ُيسممممممم هلل له 
بال أجي،  ممممممصرتان، م  أصز أن يؤجر  يف الوممممممصر  اأو، فله أن يؤجر ا ل يه؛ 

، ولص قاح  قا وقٌف علل هريد ملالا   العمَ بشرط ال اق ُن اُصََ وج  
 من  قا الصقف له أن يسكن وله أن يؤجره ل يه.

ا ن قلنا الصقف يوممممممممممهلل   ما حكم ما لص مات املصقصف عليه القل عقو ا جار 
اجارته،  قا امام املسمممممممهو يا مؤجر أو أجر السمممممممكن ملو  آمممممممنة واآممممممم لم اأجر  

هرين مات، وجال امام جويو من املسمم  ق للصقف يف عشممرين ألف لاير، وبعو شمم
املو  ال اقية  ا مام السممممممممممابق وال ااويو  ااويو، من القل اآممممممممممم لم اأجر  عن 

 بقية السنة  قه  اأوح، ف ا اهللكم  
ْي ولَّثاني ِحصىُتهقاح:  َفسَِ ََ إل  َمن بََْعَده لم تََنَْ َْ تََ من  )ف ن ماَت اْلُمََجُِّر وانَْ

ُُْجَرِة(  ا
مات اأوح مل تنفسمممخ ا جار ، ا جار  مسممم  ر ، ولكن اللان له حوممم ه من  ان

اأجر   قاك أجر آمممممنة ويسممممم  ق منها شمممممهرين بقية العشمممممر  أشمممممهر ملن  لإلمام 
 ااويو و كقا.
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 )وإن آَجَر الداَر(
  جر أو أجر كلها   ي ة.

ُب عَّ  الظنِّ  دىًة ول  َط يًَََّ  يََْغَََِّ  العيِن فيهََا بََْا ُ  )وإن آَجَر الََداَر ونحَ هََا مََُ
 َصحى(

يوهلل اجار  الوار مو  طصيلة، أو مو  قوي ، لكن املو  الطصيلة ت قيو بقيو و ص 
ا،  ة ما  ة  غل ة المثن ب قال العني، وغل ة المثن ب قال العني  قه والمممممممممم ة جوا
اأشمممميال الد ع ر ا طصيين أكلر شممممةل  العقار، اأرالممممة،   امل ان، طيب ماها 

علل أرض ملو  تسممممممممممعني آممممممممممنة أصز وال ال  أصز، لص عقو اجار  لص عقو اجار  
ُن السََََََََيارة عمرها علل آمممممممممميار  مو  تسممممممممممعني آممممممممممنة ما رأيكم  ال يوممممممممممهلل؛ 

وين ، تعرفصن آميار  متشة تسعني آنة ! ال تاالفتراضَي ما ي صََ تسَعين سَن 
 ا،  قا، لكن لص أجره السيار  عشر آنصات ممكن.

الم عن ا جممممار  علل الع ممممين، ا جممممار  ا ن ا، الك   احم قممممين املؤلف 
 حمصعان:

 اجارٌ  علل عني . -
 واجار  علل ع ين. -

اجار  علل عني  جرت   قه السمممميار ،  جرت   قه الوار،  جرت   قا الك اب 
ت ُن اُجارة ليسََوحنص هل   قه اجار  علل عني، واملقوممص  علل حمف  عني؛ 

 .عَّ  اُعيان وإنما عَّ  منافا اُعيان
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، علل ا حمسمممان،  ومة ا حمسمممان يقوم ع ين، ا  مينيللان: ا جار  علل النصي ا
يقصح: أحمما أمحمين لم   مقه اأشمممممممممممممميمال، أحمما أبا ل   قا ااوار وحنص هل ، فهقه 

 اجار  علل ع ين.
 ف ا حكم ا جار  علل الع ين  

ٍَْر ل َدابىٍ  لُرَُ ٍ  إل  َمْ ِضٍا ُمَعيىٍن أو بََ  َ ٍَ ْرٍث أو دياِس حَ )وإن اْسَتْعَجَرها لعَم
) ٍَ  َزرٍْع أو َمن َيُدل ه عَّ  طري

ا،  ط عاا  قا الكالم  نا ليي علل اجار  الع ين بين  ة اجار  علل أعيان أيضمممممممممممممما
 ُن ضبر المنفع  له طريْان:لكن ُيض ط حمفعها بالع ين ال باملو ؛ 

الطريق اأوح: أن ُيضمممممممم ط باملو ، يقصح: اآمممممممم أجر  قه السمممممممميار  ملو  يصمني، أو 
جر  قه السمممممممممممميار  ا، مكة، فهنا يقصح: اها ُحو ت ا جار  بالع ين، اها اآمممممممممممم أ

ٍا ُمَعيىٍن(اآممممممممم أجر ا العني يعا للع ين  عا لص قاح: ي )ََدابىٍ  لُرَُ ٍ  إل  َمْ ضَََََََِ
اآممم أجر  قه الوابة أآمممافر هبا ا، مكان  بعيو يومممهلل  قا وال ال  ال يومممهلل، ال 

 ملو ، اما باملو  أو ب  ويو املصل .بو أن يكصن ا، مصل   معني، أو يكصن با
تَََرَط َمعرفَ  ذل    ٍَ اشََََََََََْ ٍَْر لَحْرٍث أو دياِس َزرٍْع أو َمن َيُدل ه عَّ  طري )أو بََ

 وَضَبطَه بما ال َيْخَتَُِّ (
، ْدُن هذا ه  محَ العُيشم ط يف  قه اأمصر أن ُتضمم ط وأن تكصن معلصمةا؛ 

ا، فممإجممار  ال قر لل  رث ال بممو أن ُيضمممممممممممممم ط يقصح: واهلل وال بممو أن يكصن معلصممما
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، أو يسممممممممم أجر ا لل رث ملو  كقا وكقا،  اآممممممممم أجر ال قر  هللرث  قه اأرض ملالا
 فيوهلل  قا ويوهلل  قا. 

أو يقصح: لمويماو اليري، يقصح: اليري اللة عنمول  مقا اليري ملالا يف  قه اأرض 
 وحنص هل .

ٍَ َيْخَت   أن يك َن فاعَُّه من أ ُْربِ ()وال َتِصح  عَّ  َعم َِ ال  ه
وال تومممممممممهلل ا جار  علل ع ين  ي خص أن يكصن فاعله من أ ين القربة، ماها تعا 
 قه املسمممممألة  الع ين القل تق  ا جار  عليه قلنا ال أصز أن يكصن يكصن ىرماا، 
وأصز أن يكصن م احاا، وال أصز أن يكصن قربةا،  مممممممممممممار عنوحما ا جار  تكصن يف 

الع ا ات اثضممممة آممممصال كاحمد  قه الع ا ات ع ا ات اأمصر امل احة ال تكصن يف 
الزمة، يقصح: اآمممممممم أجرك تقصم تومممممممملة عشممممممممر  قاحلق، وا ف  ل  أجر  ال يوممممممممهلل 
هل ، أو يقصح: اآممممممممم أجرك لُ وممممممممملة يب اماماا،  قه ع ا  ، ولكنها م عوية، فال 

ُن هذه عبادات ال تصَََح وال تْا إال عَّ  وجه يومممهلل  قا، وال يومممهلل  قا؛ 
ح  ع، من  ص أ مين القربممة  ك ن إال من أهَََ الْربََ الْربَ ، وال ت َّ  )وال َتصََََََََََِ

ُْربِ ( َِ ال ٍَ َيْخَت   أن يك َن فاعَُّه من أه  َعم
من  ص الفاعين القل يُص مممممممممممف بأحمه من أ ين القربة  املسممممممممممملم، فالشمممممممممممةل القل  

ُيشممممممم ط فيه أن يكصن مسمممممممل اا فهقا ال تومممممممهلل ا جار  عليه، ما رأيكم يف تعليم 
 توممهلل، تعليم الشممعر  تعليم الل ة العربية يوممهلل وال ال  ااصاب: القر ن توممهلل  ال

يومممهلل، ال يأ ق علل وجه ا جار ، يف ا جار  ال أصز، وآممم ق معنا  قا الكالم 
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)وتحرف تعا،:  يف أل باب  يف باب اأهان وا قامة يف قصح املومممممنف 
 وقلنا: ان عنوحما عو  أمصر: أجرتهما ال رزقه من بيت المال(

 اأجر . عنوحما
 وعنوحما ااعالة أو ااُعين. 

 وعنوحما اأ ق من غلة الصقف.
 وعنوحما اأ ق من بيد املاح. 

 وفولنا ا يف أوح باب اأهان قاح النا م:
 بينه ا فرٌل يراه من عقين   الرزل وااُعين وأجر  الع ين

 فلإلجار  اهاا يُرا    عقوه اأفرا  ف يل ا
 تعا، يف الفرول. ايف ا،   ره، وهكر الفرول  قه القر 

َال:  53:13 س
: ال بممأو، يوممممممممممممممهلل أن يكصن ُ عممين، لص كممان ُ عممين أو بممأ ممق  من غلممة ال  ا 

الصقف، أو برزل  من بيد املاح لعوم امل طصي، أو كان يأ ق من غي اش اط يعا 
مر  ما يعطصحمه،  533مر  يعطصحمه  1333يف  مايمة الشممممممممممممممهر يعطصحممه مر  يعطصحمه 

 ي تعاقو  فكين  قا أصز واهلل أعلم.فهم يعطصحمه من غ
القبهلل يومممهلل من مسممملم أو همة؛ فلهقا ال خي ص أن يكصن فاعله من أ ين القربة 

 واهلل أعلم.
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ه  ه وِحزامَََِ َِ ورَْحََََِّ زِمَََاِف ال مََََ َ  مَََا يَََتَمكىُن بَََه من النْفِاَ  َََ ِرَ  ََجِّ )وعَّ  اْلُم
َِ والرْفِا  يِر وَمفاتيِح والحرِّ، وُلزوِف البعوالشىدِّ عَّيه، وَشدِّ اُحماِل واْلَمحاِم

 الداِر وِعمارِتها(
القاعو : أن كين شممممةل  ال ُأكن أن تن ف  بالعني اال به، وجرم العرف أن ُتسمممملم 
العني به فإحمه من مسؤوليات املؤجر، ملاح هل : لص ه  د ا، فنول، اآ أجرت 

ب ح: اه غرفة، ف  د ال اب،   لد اها الكهربال وا لممممممممممممال  كلها معطلة، قا
أحمد اش ل مل ات وغي، جيب الل  ات من عنوك من ال يد، حنن أجرحماك غرفة 

ه ُنما أجرحماك مل ات أو الممممممممممممممال  ف اها تقصح  تقصح:  قا من واج ات املؤجر؛ 
، ومما جرم به العرف، أن يكصن يف الشممممممممممممممقة فيها ممَا ال يُمكن االنتفَاع إال به

بصية، أحما  55:22ريو أن ت صلممأ مال، اآم أجرت غرفة فهئد تريو أن تسم  م، ت
    ع ها با قالب ا، ال ال 

علل كين حاح املال، وال صية فاملال اها اآمممم أجرت الوار جئد ت صلممممأ ما يف مال،  
، أحما أؤجرك غرفة ما أؤجرك محام، فنقصح: ال،  قا ال  قاح: أحما لسمممممممممممد مسمممممممممممؤوالا

 .أكن االحم فاي اال به، وقو جرم العرف علل كصحمه علل املؤجر
أشمممميال أ رم من يعطينا أمللة أ رم  أعطاك آمممميار  وما أعطاك املف ا ، وقاح:  

 بر حمفسممممممممممممم ، العقو وق  علل السممممممممممممميار ، ما يف بيننا اتفال علل املف ا ، فنقصح 
 أيضاا:  قا مما أرل العرف بأحمه ال أكن.

ا ملاح: لص اآمممممممم أجر فنول، القل يسمممممممم أجر فنول يسمممممممم أجره أجين ماها   أيضمممممممما
او، يسمممممكن حهال، يسمممممكن زوار، والفنول ال ُأكن االحم فاي به يف اآمممممكان الن
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 قه اأمصر اال بعو اآم خرال توماريهلل معينة، لص أن ااهات تقصح: أحما ال أ ور 
ال ومريهلل اال لل ال  القل با ه الوم ، وآل   الفنول بوون  قه ال واريهلل، 

، وعلل إال بهُنها مما ال يمكن االنتفاع حمقصح:  قه ال ومممممممممممماريهلل علل املؤجر؛ 
 قا فقي، فكين شةل  ال أكن االحم فاي بالعني اال به فإحمه من مسؤوليات املؤجر 

 ما  ام العرف جارياا بقل .
 فيه أشيال أ رم من مسؤوليات املس أجر ما  ة  

 )فَعمىا َتفريُغ البال عِ  والكنيِ  فيََََّْزُف المستْعِجَر إذا َتَسَّىمها فارَِغً (
اليمان السمممابق ما كان فيه تومممريف  ممم ة، وأمصر ملين هل ، ط عاا  قا كان يف 

فا حمسمممممممممان اها اآممممممممم أجر  اراا وفيها محام، أو فيها كنيف اللة  ص مكان قضمممممممممال 
اهللاجة فإن املؤجر غال اا يسمممممل ه  قا املكان حممثيفاا، ا رال  قه القاهروات حي ال 

أجر  ا، جهو ليي ملين ا ن  مرف  م ة وما ا، هل ، فيقصح: ان علل املس
 اها تسل ها حممثيفة، وفارغة أن يفرغها ويسل ها فارغة.

ْْده الزف( َه: وهي َع  )فص
و ة عقمممو الزم ومممما  ة  ا جمممار ، وآمممممممممممممم ق معنممما مراراا الفرل بني العقمممو الالزم 

 واااحلي.
ها فال شَََََيَ  له، وإن بدَأ اآلَخُر  ِة أو بعضََََََ َى اْلُمدى )ف ن آَجَره شَََََيًوا وَمنَََعهَ 

ََ انْضاِئها  فعَّيه اُجرة( قَب
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ا جار  عقٌو الزم ال حيق أل من الطرفني فسمممممممممممممخه اال برلممممممممممممما ا  ر، لكن لص 
ام ن  قاح: ما أقور أفسخ العقو، لكن لن أعطي  املف ا ، ولن أ هلل ل  تو ين 

 الشقة، وقفلها ومل أكن  من االحم فاي ف ا اهللكم 
ِة أو بعضَ قاح:   َى اْلُمدى ماها يعا فال  (ها فال شيَ  له)ف ن آَجَره شيًوا وَمنَََعهَ 

ن ُشةل له  يعا ح  املو  الد حوين فيها االحم فاي ال يس  ق عليها عصلاا؛ 
ين ، لص أن املسمممم أجر حوممممالعْد وقا عَّ  أسَََاس االنتفاع بها لمدة سَََن  مثاًل 

العقو بين  وبينه علل مو  آمممممممممممممنة، وأ قت املفاتيهلل ملو  شمممممممممممممهر، شمممممممممممممهرين ما 
منع  منه، قاح:  الص ما  ام أحمد ما تس فيو آمكند، ملا شاف  ما آكند 

منها فيه غيك ى ال أحما بأجر ا من ، فهين يليم  شممممممةل عن املو  املالممممممية  ال 
ما يليم ، طيب لص كند آممممكند يف املو  املالممممية جال وطلع  وطر ك وقاح: 
ما ل  شمممممةل عنول، فهين يليم  شممممممةل عن املو  املالممممممية  ااصاب: ال يليم  

 . في ل  العْدُنه لم يُ شةل؛ 
لكن عكسممممممها لص أحم   رجد بعو شممممممهرين، جالك حمقين ا، بلو ثان أو رأيد  

شممممممممممممقة أحسممممممممممممن منها فاحم قلد ا،  قه الشممممممممممممقة، وتركد  قه ف اها علي   ما 
آمكند اال شمهرين من السنة، رحد تقصله: رج  ل ال اقة،  ين يليمه  ال يليمه 

ُر )وإن بََدَأ اآلخَ معىن قصلممه: ، و ممقا ُن اُجََارة عََْد الزفأن ير  لمم  ال مماقة؛ 
ََ انْضاِئها فعَّيه اُجرة(  قَب

ر المصن    :تعال  أم رًا تنفسي بها اُجارة  م َذ
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َفِسُي بتََََِّ  العيِن المََجىَرِة(  )وتََنَْ
تنفسممممممخ  ، طيبُنه ال يمكن االنتفاع بهااها تلفد العني احمفسممممممخد ا جار ؛ 

ة آمممممكند آممممم ة شمممممهصر، وجالت ازاليف املالمممممة وال يف املسممممم ق ين، يعا لص أحم  
وقمالصا:  الص بنشمممممممممممممميممين الع ممار   ممقه وقطعصا الكهربممال وممما ا، هلمم   ممين أممب 
عليمم  أن تمموف  املممو  املممالمممممممممممممميممة وال ال  ااصاب: ال، يليممم  أن تمموف  عن املممو  

 املالية.
ِب(: اُمر الثاني الذي تنفسَََََي به اُجارة  ِا والرَا صت م )وبم ِت اْلُمْرَتضَََََِ

أجرت الضممممئر  رلمممماي الصلو، ف ات الصلو اجار  معها ملو  آممممن ني املرتضمممم  اآمممم 
 ومات يف أوح شهر، ف ا اهللكم  حمقصح: تنفسخ ا جار .

ب إن لم ُيَخَِّّْ  َبَداًل(  )والرَا
قاح أريو أآمممافر أحما من ال لو الفالن ا، ال لو الفالن ف ات  قا الراكب ق ين أن 

ليم جار  أو تسمممممممممم   اأجر  أو ال تخ ا فسمممممممممميسمممممممممم صيف  قه املنفعة، فهين حمقصح تن
 اأجر   وال حمقصح ال ا جار  باقية وين قين حق متل   قه املنفعة ا، الصرثة.

، فإن  لف بوالا يعا  املومممممممنف يقصح: تنفسمممممممخ مبصت الراكب ان مل خُيلف بوالا
ا ما يف  عنه فإ ا ال تنفسممممممخ، ويقصم ال وح مقام املسمممممم أجر، وأما اها مل خيلف بلوا

ن الرجين يُريو يسمممممممممممممافر ا، بلو من ال لوان أحمه مريض يُريو ي عال ف ات أحو كا
أوال ه  مممممممممممممم  مه طي مة مما حي ماجصن يمق  صن هلقا ال لو أجين العالل، فعلل كالم 
املوممنف أ ا تنفسممخ، قاح يف الروض: "والقل يف ا قناي واملن هل وغي ا أ ا ال 

 ت طين مبصت الراكب،  قا اللان.
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 وانْالِع ِضْرٍس()سي به اُجارة: الرابا مما تنف
ه  د للط يب وأ قت مصعو وقلد: أريوك تعال ل  قا الضممرو فيه تسممصو، 
قمماح: واهلل املصعممو يصم اخل يي، أ ممقت مصعممو قمماح: ا ف  اأجر  و فعممد اأجر  
علل أآمممماو تيهة يصم اخل يي، رجعد يصم، يصمني آممممقط  قا الضممممرو واحمقل  

 يمب ! مما يف فماحلمو  فينفسممممممممممممممخ عقو ا جار  من حمفسممممممممممممممه، مما فماحلمو  تمق مب للط
 وتق ب ملص ف االآ ق اح وتأ ق امل لغ القل  فع ه.

 )أو بَُْرئِه ونحِ ه(
يعا اها كان السممممممممن يُؤمل ، ه  د تريو تعااه، واهلل و هلل رب العاملني اليصمني  

 ق ين املصعو برئ  قا الضرو، أو  قا اار ، فإحمه يفسخ عقو ا جار .
 )ُمتعاِقَدْيِن أو أحِدهما)ال بم ِت الْ 

ها اآم أجر اأب بي اا ليسكن فيه   مات، فهين تنفسخ ا جار  وال ما تنفسخ  ا
حمقصح: ال تنفسمممممخ، وين قين املل  ملن  للصرثة، طيب الصرثة يقصلصن: حنن آممممماكنني 
يف الرياض، أبصحما مسمممممممم أجر يف املوينة ما اهللين  حمقصح: علل املق ب أصز هلم أن 

، فإها مات امل عاقوين آمممممممممممصال مات املؤجر يعا  ممممممممممماحب الع ار  يؤجرو ا لل ي
آمممممممكن السمممممممكان فيها   مات، جاؤوا أوال ه قالصا: أطلعصا حنن حمريو حمسمممممممكن يف 
 قه الع ار  فهين يليم  تطل  من الشمممممقة وال ال  حمقصح: ال، العقو عقو ا جار  

 .مس  ر وال ينفسخ مبصت املؤجر، وال مبصت املس أجر، وال مبص  ا
 وال بَضياِع نَفِْ  المستْعِجِر ونحِ ه()
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يعا الرجين ملالا لمماعد حمفق ه، كان يريو يسممافر، وجمهي له م لغ من املاح لسممفر 
اهللىل، أو لسممممممفر غي اهللىل، جمهي م لغ من املاح وحاجي تقاكر علشممممممان يسممممممافر، 
لممماعد النفقة، قاح: ما عا  فيه فاحلو ، ال اآممم طي  أآمممافر، أآمممافر لل ىل بوون 

قو بوون حمفقة ال أكن، فهين ينفسخ ع ما أكن، أو أآمافر لل كان الفالن حمفقة
 ا جار   قاح املؤلف: ال ينفسخ، قاح: وال بضياي حمفقة املس أجر وحنصه. 

من اأمصر الد تنفسمممخ هبا ا جار  و ص السممما و: فصات املقومممص  بعقو ا جار ، 
 هكر املونف بقصله..

تْ  َدمَََ هَََ َتر  دارًا فََانَْ َْ ْت )وإن ا َََ ََْطَا مََاُؤهََا، أو َغرِف ا لََّزرٍْع فََانَْ ، أو َأْرضًَََََََََََ
 انََْفَسَخت اُجارُة في الباقي(

اآمم أجر  اراا فا ومد، حمقصح: ان  ومد ق ين بول مصعو ا جار  فينفسممخ العقو  
، لكن اها احم ف  مو ، أو بعو مضمممممممممممة شمممممممممممهر، شمممممممممممهرين من مو  ا جار   كامالا

أجر اأرض لليري فاحمقط  ماؤ ا،  تنفسممممممممممممممخ ا جار  يف ال اقة، كقل  اها اآمممممممممممممم 
كاحمد املنطقة يوممممين اليها املال فيها  ياحمات يوممممين اليها املال بأل طريقة  كاحمد، 
لكن بعو هل   ممار املال ال يوممين اليها، ما  ممار فيه امكاحمية لالحم فاي، فاأجر  

 تنفسخ لل اقة.
 ينقد  قه اأرض بالكامف ر اأرض علل أآمممممممممممممماو ييرعها،  )أو َغرِفََْت(قماح:  

  ار ما أكن زراع ها حينئق  تنفسخ ا جار .
 نا ليي تلفاا ا وام الوار حمعم تلف، اها اآمممممم أجر  اراا فا ومد  قا تلف ما يف 

 اشكاح حمفي املسألة، لكن ملالا اأرض الد احمقط  ماؤ ا ليي تلفاا.
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 املسألة الد بعو ا: العيب، اها ُوجو عيب يف العني املس أجر   ين يُفسخ بالعيب
 أو ال  

 )وإن َوَجَد العيَن َمعيبً  أو َحَدَث بها عيبه فَّه الَفْسُي وعَّيه ُأجرُة ما َمَض (
اها اآمممممممم أجر العني معي ةا، أو اآمممممممم أجر ا وحوث هبا عيب فله الفسممممممممخ لكن يف 
ال ي ، قلنا يف ال ي  اها اشم ا ا وكاحمد معي ةا أصز له الفسمخ، لكن اها اش ا ا   

له الفسمممخ، ما الفرل  فيه فرل أم ال يصجو فرل  يف اأوح حوث العيب ال أصز 
أل  العني والضمممممممم ان عليه  ص،  ة يف ملكه، تلفد، تعي د يف ملكه، أما  نا 
فهص ال ألم  العني، والعقمو واق  علل املنفعمة، واملنفعة تنقص بال عيب، أما العني 

املأجر  يو  العني فإ ا علل لمم ان املسمم أجر وال املال   العني يو املسمم أجر علل
 أماحمة وال يو ل ان  يو أماحمة، فهنا اها تعي د له أن يفسخ ح  لص طرأ العيب.

ُي وعَّيه ُأجرُة ما َمضََََََََ ( هكر  ، الحمثصا يف  يار العيب يف ال يصي)فَّه الَفسَََََََْ
املوممممنف أن املشمممم ل اها وجو بالعني عي اا فله  ياران، ما  ا  الر  أو ا مسمممماك 

 نا قاح: فله الفسممممممخ فقط،  ين يصجو أرش  ال يصجو أرش  م  أ ق اأرش، أما
 فقط الفسخ وعليه أجر  ما مضل.

تعال  إل  مسََََعل  تضََََمين اُجير، هَ اُجير   م انتَْ المصََََن  
 يضمن والما يضمن 

 اُجير ن عان: 
 أجي  اص

 وأجي مش ك. 
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: آماحلق يش  ين عنوك ك اُجير الخاص: من  ين ص القل ُقور حمفعه باليمن، ملالا
السممماعة كقا ا، السممماعة كقا  ص وق ه مل  املنفعة يف  قا الصقد ل ، ُقور حمفعه 
بممالصقممد،  يمماط يشمممممممممممممم  ممين عنمموك يف المموكممان، تقصح لممه: تيهة تممواوم عنممول يف 

ا، الساعة  5،   من الساعة 12ا، السماعة  6الوكان ىين  ياطة من السماعة 
 ما حك ه ،  قا أجٌي  اص، وال أجي مش ك  أجي  اص، 13

  )وال َيضمُن أجيره خاصٌّ ما َجَنْت َيُده خطًع(قاح املونف: 
جئد ا،  قا اخلياط اللة يش  ين ال يض ن اأجي اخلاص ما جند يوه  طأ، 

عنوك يف اثين، وج د له ق اش، وقلد له:  ق  قا الق اش  يطه ثياباا أجين 
من  م ين قوممممممممممممهأن حم يعه، أ ق  قا اخلياط اللياب، وبال لط قص شممممممممممممةل كان 

النص علل أآمممممممممممماو يمثن أن  قا لءطفاح طل   قا للك ار، ف لف ا ن  قا ما 
عا  ينف  الق اش، ما عا  ينف  خنيط به اللصب، فهين يضمممممممممم ن وال ما يضمممممممممم ن  
ماها يقصح املؤلف  قاح: وال يض ن أجٌي  اص ما جند يوه  طأا، فال ل ان 

ا: اها تعموم أو فرط،  احل اا اها قلنعليمه، و نما ط عماا ان مل ي عموم أو يُفرط، فمإن 
 مل يض ن يعا اها مل ي عوم أو يفرط.

 )وال َح ىافه وطَبيبه وبَيطاره لم َتْ ِن أَْيِديهم إن ُعِرَ  ِحْذُقهم(
الط يممب واهللهممام وال يطر، اهللهممام اللة  ص يعا يع ممين اهللهممامممة، أو حنص هلمم ، 

  قا يض ن وال ما يض ن والط يب معروف، وال يطار اللة  ص يواول الوواب، 
 املؤلف قاح: ال يض ن اها اج    شرطان:  
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أن ال جتا يوه، ماها تعا ال جتا يوه  ما  صر  هل   أعطي   الشرط اُول:
ملاح: ط يب يريو يسصل ع لية معينة فاخلطأ ملالا بوح ما يقص  قا العرل قص 

ال، بواح ما عنوك  مقا العرل، وال بمواح مما يعطيم   مقا المووال أعطماك  قا الوو 
حمقص آمممممممممممممكر يريو يعطي  كقا، أعطاك  وال بالعكي يييو، ف ات  قا املريض 

  نا حوين جناية، جند يوه، حمعم يوه جند يوه  طأا.
لكن  واك علل وفق ما  ص ما م عارٌف عليه يف قاحمصن الطب، ويف معايي املهنة،  

 قمممو ُعرف   بعمممو هلممم  الع ليمممة مل تنههلل ومممممات املريض  مممقا، و مممقا الط يمممب
باهللقل، يعا يف عوممممرحما اهللالممممر تقصح: ط يب حا ممممين علل شممممها  ، ومر ص 
ومما ا، هلم ، ال  ص المقل  ممالف معمايي املهنمة، أو أ طمأ يف شممممممممممممممةل، وال  ص 

 القل جا ين ال يُعرف منه طب، فهقا ال ل ان عليه.
، واحو ما يفهم يف الطب، يعا كهرباحلة  وُعرف من  مقا أحممه لص كمان غي حماهل 

 كمقا قماح:  لينما مرب، فال يُعرف بالطب، فاج هو وأ طأ يضمممممممممممممم ن وال ما وال
يضمممممممممممم ن، وكقل  لص كان حاهقاا وجتاوزت يوه، املفروض يف املهنة أحمه يقص من 
 ممقا املكممان، أو أحمممه يُعطة  ممقا الممووال، أو أحمممه يفعممين  ممقه اخلطصات ومل يفعلهمما، 

رف ٌ  يف زماحمنا يُعفهنا يضممم ن وال ما يضممم ن  ااصاب: يضممم ن، و قا باٌب واآممم
 ا ن باأ طال الط ية  ين يض ن الط يب وال ما يض ن  

َال:    كيف يض ن  بالقي ة وال بامللين س
 بالوية، يض ن بالوية.ال  ا : 
 1:12:43آؤاح: 
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قومممممممممممممموك ما أعطاه بيوه الووال أعطاه بالكأو أو ك ب له  والا يعا  قه ممكن 
 ان،  نمما ال هصش قمماح: "وجنممد يمموهتُل ق هبمما، لكن جنممايممة اليممو ت همماوز من مكمم

بمأن جتماوز بماخل مان ا، بعض اهللشممممممممممممممفة، أو بثلة  كالة ، أو جتاوز بقط  السمممممممممممممملعة 
مصلممممعها" لكن  ين  قا يق وممممر علل لص كاحمد ااناية بيوه متاماا  طيب لص كان 
عنممموه فريق ط ، وقممماح يممما فالن قص من املكمممان الفالن، و ص مممما يعرف  مممقا 

 وحمفق اأوامر. اهلل أعلم ما أ رل.ممرض ينفق اأوامر، 
 آؤاح:

ة ، جند يوه يعا جتاوز املكان، أو جتاوز ما ين  يعني الت اوزااصاب: اانماية 
 أن يُفعين، يعا زل ما قلد لكم: والفة معايي املهنة وما ا، هل .

 )وال راٍع لم يََتَََعدى(
أغنممام  ممين كممقلمم  الراعة اها مل ي عمموم فهممال الممقحلممب وعمموم علل شمممممممممممممما   من ا

يضمممممم ن وال ما يضمممممم ن  حمقصح: ما يضمممممم ن، لكن اها تعوم تاركها وقاعو يلعب 
بااصاح وجال القحلب وأ ق شمممممممممما ا منها فهين يضمممممممممم ن وال ما يضمممممممممم ن  ااصاب: 

 يض ن،  قا الكالم ا ن آ ق عن اأجي اخلاص.
من  ص اأجي املشمممم ك  اأجي املشمممم ك  انتَْ الكالف عن اُجير المشَََترك، 

قل تقمور منفع مه الد تق  عليهما ا جمار  بمالع مين ال باليمن، ما  ممممممممممممممصرته   ص الم
 مممممممممممصرته أحمد تق ب ا، ىين  ياطة، وتعطيهم ق اش، وتقصح  يطصه ل، قلنا: 
ىين اخلياطة أجي مشمممم ك، ما تقصلصن  اأوح قلنا:  مممماحب اثين مسمممم أجر  قا 

ومممره، و عه وب اخلياط علل زمان، فأعطاه  قا الق اش،  ص يع ين كد اشمممرافه،
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لكن أحمممد ه  ممد ا، ىممين اخليمماطممة، وقلممد:  يط ل  ممقا ثصابمماا، االتفممال معممه 
مباها  بالع ين ال باليمن، فهص بالنسمممممممم ة ل  أجٌي مشمممممممم ك يع ين كد اشمممممممممراف  
و ع  وبوممممممممممممممرك  ال، أحمد تعطيه اأغراض، وتق ب   تأش الآمممممممممممممم المها، ملا 

ه يف النص ها ثالواحلة لاير قوممممممي جئد تسمممممم ل ها قالصا: واهلل  قه مخسممممممة م  قي  
باخلطأ، ومل أتعوم، ومل أفرط، وأحما كند مركي، ولكن يعا ا حمسممممممممممان جين من ال 

 يسهص، يض ن وال ما يض ن  ااصاب: أحمه يض ن،  قا معناه قصله..
 )وَيضمُن المشَتِرُك ما تَََِّ  بِفْعَِّه(

يمموه بقصلممه: ملمماها قتلف بفعلممه،  ممقا تلف بفعلممه يف امللمماح الممقل هكرحممماه وال ال  
أن    ملاها ما قاح ويضمممم ن مشمممم ك يضمممم ن)وَيضَََمُن المشََََتِرُك ما تَََِّ  بِفْعَِّه(

ي لف ب ي فعلممه، الرجممين ترك اأغراض يف المموكممان و مممممممممممممممارت حريق يف المموكممان، 
وقامد ال ينة علل أحمه قو حومممين حريق، يضمممم ن ل  الق اش وال ما يضمممم ن  ال 

 يض ن ل  الق اش. 
 تَََِّ  من ِحْرزِه أو بغيِر ِفْعَِّه وال ُأجرَة له( )وال َيْضَمُن ما

َمُن ما تَََِّ  من ِحْرزِه( قا  ص   ي  ة تلفد يف املكان، أو تلفد ب )وال َيضََََََََََْ
، فإحمه ال يضمممممممممممممم ن، لكن ال أجر  له، ما يعا ال  فعلمه، ك ما هكرحما يف اهللريق ملالا

 واحما احما هللأجر  له، جئد تسممممم لم، قلد: أين اللصب  قاح:  مممممار حريق، قلد: 
اليه راجعصن عصلمممممما عن اللصب، عصلمممممما عن الق اش، حمقصح: ليي ل ، قاح: 
لن أعصلمممممممممممممم  اال أحما أطال   بأجر  اخلياطة، أحما  يط ه وقعوت اشمممممممممممممم  ين عليه 
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 ُنه لم يسَََََََََََّمأآمممممممممممممم صي واح ل، فهمين لمه أجر  أو ليي أجر   ليي له أجر ؛ 
 .العمَ

َل    .استحْاقهاتعال  إل  وج   اُجرة و   م انتَْ الم
َِ الذيفقاح:   َ  بتسَََََََّيِم العم َْ وَتسََََََتِح ََجى ِد إن لم تَُ ْْ  )وَتِ ُب اُجرُة بالَع

 في الذِّمىِ (
اأجر  مُتلمم  يف العقممو مبهر  العقممو، تعمماقممو ملالا علل اجممار  تعمماقمموا علل اجممار  
فنول يف املنطقة املركيية ملو  عشممممممر آممممممنني بلالثني مليصن لاير يف كين آممممممنة  ثالث 

اليني مت تصقي  العقمممو، جمر  هلممم  ألمممم  املؤجر ألمممم  اللالثني مليصن، ألكهمممما م
 أبصاب، ، و قه املسمممألة هلا ور  يفمبهر  العقو، وال ي صقف ملكه هلا علل ال سممملم

منها: يف اليكا  أحمه أل   قه اللالثني مليصن وجتب عليه زكا ا يف كين آممممنة لكنه 
ا،  م ال يع مون اال أممب عليممه أن يُيكة اال،  ممقه يع  مللمم  مون امللمم  فيهمما تمماممما

 .فيها تاماا، ولكنهم ال يش طصن  نا متام املل 
وهلقا شمممممممممممرط متام املل  يف اليكا  هكرحما لكم أن ال هصش ملا جال ا، شمممممممممممرط متام  

 املل  قاح: "متام املل  يف اا لة ال يف مجي  الوصر".
اها  جتب زكاته وال ال  جتب زكاتهوهلقا املاح القل ل  علل غيك علل املق ب  

، يعا  ق ضمممم ه عن اأيام املالممممية م  أن املل  فيه غي تام  ا ممممة لص كان مؤجالا
لص كان حاالا  ص أقرب ا، ال  ام لكن لص كان مؤجالا أ مممممممممالا غي مسممممممممم  ق اال 
بعمو آممممممممممممممنني  مين  ص مملصك وال غي مملصك، علل املمق مب مملصك، وغي أحمه مملصك 

 يه اليكا ، لكن ا رال اليكا  جتب اها ق ض ه.اليكا  جتب ف
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كل ة جتب  نا قاح يف شر  امل نهل،  قا   )وت ب اُجرة بالعْد(وع صماا قاح: 
ا، قاح يف شممممممممر  املن هل عنو قصح:  وت ب )ال ع ي وجتب  ص تع ي املن هل أيضمممممممما

قمماح: "وجتممب أل مُتلمم " و ص الممقل عم بممه الشمممممممممممممميخ مرعة يف ال ممايممة،  بََالعََْد(
خ مرعة يف ال ممايممة ترك ال ع ي ب هممب وعم ب  لمم  قمماح: "ومتلمم  اأجر  الشممممممممممممممي

 بالعقو". 
ا فيه  ا شمممممكاحلكن  اها قلنا: مُتل  اأجر  بالعقو ان مل تؤجين اهللقيقة  قا أيضممممما

حاح  ، فعلل كين  ُنه ل  ُأجَّت ُتمَّ  وال ال  ُتمَّ  حت  ل  ُأجَّتاشممكاح
 حي ال ا، مييو من ال أمين.

  شكاحا ل هصش  ماها  من  يف حين  قه الع ار  للخرول من  قا وهلقا ما قاح ا
قاح: "وجتب اأجر  بالعقو كل ن و ممممموال" احم هد الع ار  حمقطة، من أوح العقو 
ا ا،  قممماح: "وتكصن حمممالمممة ان مل تؤجمممين" فهعمممين قصلمممه: ان مل ُتؤجمممين ليي راجعممما

 ال  ل ، وااا أن تكصن حالة أو ال تكصن حالةا.
لع ين القل يف القمة، ا ن اها ملكها ليي من لممرور  املل  وتسمم  ق ب سممليم ا 

اآمم  قال ال سمملم، ك ا أحم  لص اشمم يد آمميار  بأقسمماط،  ين ال احل  أل  الل ن  
كمممامالا بمممالعقمممو  قممماح لممم : حمعم، ألممم  الل ن كمممامالا بمممالعقمممو، لكن  مممين لمممه أن 
يُطال   بقسمممممممممممممط  من اأقسممممممممممممماط ق ين مصعوه  ليي له أن يُطال  ، وكقل   نا 

–قصح: اأجر  مُتل  بالعقو، لكن ال ُتسمممممم  ق املطال ة هبا يف ا جار  يف القمة ي
 ال تسم  ق اال ب سليم الع ين، القل يف القمة ملين -ا جار  الد تكصن يف القمة
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لص اآمممممم أجر عامالا علل بنال، فإحمه ال يسمممممم  ق تسمممممملم اأجر  اال ب سممممممليم الع ين 
 القل وق  ال عاقو عليه.

( )وَمن َتَسَّىمَ   َِ ُة َلزَِمه ُأجرُة اْلِمث  عيًنا ب جارٍة فاسدٍة وفَََرَغت اْلُمدى
من تسلم عيناا ب ي اجار  ، واحو قاح ل : تعاح تفضين أآكن عنول يف ال يد، 
وآممممممممكند عنوه شممممممممهر، يف  اية الشممممممممهر قاح: أعطا أجر ، يليم  شممممممممةل  ال 

 يليم  شةل.
يف  ح: تفضممممين أآممممكن عنوحمااال يف بعض الوممممصر لص أن واحو ملالا يف فنول، قا 

الفنول، وآمممممممممكند مو  شممممممممممهر، علي  أجر  وال ال  ااصاب: حمعم علي  أجر ؛ 
ملاح   ر: أحمد واقف يف الشمممممممممممممماري  ُن داللَ  الحَال أن هَذا إجَارة بخال 

رايهلل لل رم، واحو وقف  قاح: تفضين يا شيخ حمص ل ، فرك د معه، ملا و لد 
  ال، لكن لص وقف لم  آمممممممممممممميار  اهللرم قماح: ا ف  اأجر   مين يليمم  أحممد تموف 

أجر ، قاح: أو مممممممل  اهللرم  قلد: و ممممممملا جياك اهلل  ي، فل ا و مممممممملد اهللرم 
يليمممم  أن تممموف  وال ال  يليمممم  لمممواللمممة اهللممماح كم تممموف  لمممه  أجر  امللمممين، أجر  

 العا  .
 لص أحمه عقو مع  عقو اجار  لكنه عقو فاآو ما ملاله 

 .المحرف ليس له أجرة مثَ أصاًل  ُنه، ال، اثرم  قا ال يوهلل؛ 1:22:46 
ا ق ين أن ألكها، أحما شممممممفد ع ار  ملالا قلد: شممممممف يا فالن  يقصح:  جره أرلمممممما
آمصف اش يها، بكر  رايهلل اش يها ان شال اهلل، قاح:  الص أجر ا ل، ف عاقوا 
علل عقو اجار  قاح:  جرت   قه الع ين ملو  آممممممممممممنة مب لغ وقوره مليصن ا جار  
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  اجار  فاآممممممو ، وبكر  ه ب واشمممممم  ا    قا الشممممممخص  مممممم ي ة وال فاآممممممو 
بعو ا تسمممممملم  قه الع ار  للسممممممكىن فيها أو ل أجريها بأل غرض آممممممكىن أو غي 
السممممكىن تسممممل ها مبصجب عقو ا جار  الفاآممممو، وآممممكن فيها آممممنة، جال الرجين 
وحضممممممممر معنا  رو وقاح: اهلل الشمممممممميخ يقصح: أحمه عقو ا جار  ق ين ال  ل  عقٌو 

أحما كند أريو أعطي  املليصن، لكن اأآممممممف أن العقو فاآممممممو ما  ر قفاآممممممو، مع
ل  شممممممممممممممةل، حمقصح: يوف  له املليصن  ممممممممممممممهلل  ال، يوف  له أجر  امللين، قو تكصن 
أكلر، وقو تكصن أقين، فنقصح: الرجين أعطاه ب خفيض و وم، وال أجر ا مليصن 

 وحموف، يليمه أجر  امللين آصال كاحمد أقين أو أكلر.
ا حمصا مممين يف اأآممم صي القا م حمصا مممين   قا ما ي علق هبقا الورو، وان شمممال اهلل غوا

ان شمممممممال اهلل واهلل أعلم و ممممممملل اهلل وآممممممملم علل حم ينا ى و، وعلل  له و ممممممم  ه 
 أمجعني.
َال : يقصح اها كان اأجر  غي مؤجلة، واآمممممم أجر ومل يق ض له أن حُييين علل سَََََ

 املس أجر يف اهللصالة وال ال  
 ،ُن الح ال  ليس شَََََََََرطها المَّ ن حييين أو ال؛ : ال أعلم  ين أحمه أال  ا 

شمممرطها اآممم قرار الوين، حنن قال: يشممم ط أن تكصن علل  ين مسممم قر ليي فقط 
مملصك، فيه اشممممممممكاح، يسمممممممم قر ب  ام املو ، ملاها  أحمه قو تنفسممممممممخ ا جار  ب لف 

 العني يف أثنال املو .
َال  : يسأح يقصح: ما حكم ا جار  املن هية بال  لي   س

 : قلد يف حممثم النصازح:  ا ال
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 ان يكن العقوان يف احمفواحاجار  ال  لي  لءمصاح 
ا،   ره، علل كممين حمماح اجمل   الفقهة فومممممممممممممممين يف ال ممأجي املن هة بممال  ليمم ، 
وجعين من  ممممممممممصره:  ممممممممممصراا جاحلياا، و ة: الد ال ي وا ين فيها حكم ا جار  م  

 يف هل  واهلل أعلم. حكم امل ي ، أما  يئة ك ار العل ال فأطلقد املن 
َال نفعة عنو قصله: )أن تكصن امل )أو معذونًا له فيها(: ما املرا  بقصح املونف: س

 لل ؤجر أو مأهوحماا له فيها  
: أو ممأهوحمماا لمه فيهما ملين: وكيين، أحما مسممممممممممممممافر اها جال مسمممممممممممممم أجر يريو ال  ا 

أهون له م يس أجر ع ار  يا شيخ حمور أجر له،  قا مأهون له يف ال أجي وال ال 
ا غي الصكيين، ملين  يف ا جار  فهقا  مممصر ا يف الصكيين، واملأهون له قو يكصن أيضممما
من   ممقا حمفي املمممأهون لممه  نممما  ص ملممين مممما هكرحممماه يف أوح يف ك مماب ال ي : أن 
يكصن من ممممالممم   أو من يقصم مقممماممممه، قلنممما: املمممأهون لمممه امممما ممممأهون لمممه من ق مممين 

ي، كالصل، ول علل ماح الوممممممممممم ، والصالية املال ، أو مأهون له من ق ين الشمممممممممممار 
 آ قد معنا يف باب اهللهر.

َال  : ...س
قلنا: اها مل ي فق علل مو   قه اجار  فاآمو  ال توهلل، ال يوهلل،  ص  ال  ا :

يقصح له: آمممممممممممنة وجتو  تلقاحلياا وال يقصح له: اآمممممممممممكن ح  يقضمممممممممممة اهلل أمراا كان 
 مفعصالا  وألي، ال أ رل اهلل أعلم.

َال ح: عنو زكا  الشركة  ين يكفة حمية أحو الشريكني عنو ا رال اليكا   : يقص س
 أو أب حمي ه ا مجيعاا  
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: الشممممركة اها كان يقوممممو شممممركة اأمصاح الد آمممم قد معنا ملالا املضمممماربة ال  ا 
من أحمو ما املماح ومن   ر الع مين فماليكما   نا تكصن علل رب املاح، وليسممممممممممممممد 

 له.علل املضارب، وحينئق  ال بو أن يصك
َال  : يقصح كيف حمفهم أعراف الفقهال ملين ال نال س

: بالقرال  يف الك ب املصآمممعة والنمثر فيها، فإحم  جتو تقسمممي ا ا وما ا، ال  ا 
هل ، المممممممافةا ا، الك ب الد تُعرف، يعا فيه ك ب يف ل ة الفقهال، ملين عنوحما 

الد يقكر ا  ةيف املمق ب: املطل ، وال عريفات الل صية، وال عريفات اال ممممممممممممممطالحي
 الفقهال أيضاا تفيو.

َال  : ...س
، ا الت الد تسمممممممممممممم خممموم يف اللهص َََََ آالت الَّه : املعمممازف  ة: ال  ا 

والطرب، قاح ابن القيم: "امج  أ ين الل ة علل أن املعازف  ة كين  الت اللهص"  
 كلها  قه  الت تع م معازف. 

َال  : ...س
 ل اهلل أعلم، حي ال تأمين.: ممكن يع ين  يار شرط قووك  ما أ ر ال  ا 
َال  : ....س

:  ياو اليري اهلل صب وبعض اأشممممممممممممميال اها ُأ قت ال بو أن ُتواو ق ين ال  ا 
أن.. أحما ما عنول  م  زراعية، لكنها ك ال ا،  وو، تووآممممممممممممممها كقا  ممكن، 

 يقصح الشاعر:
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   ابرا يم  ياوحوا ه    الفقه زرٌي ابن مسعص   وعلق ةٌ 
 ى ٌو  ابي وا كين الناو ن عاجنهمحا  طاحنه حمع ا

َال  : ...س
: تفريغ ال الصعة  قا كان يف السابق، كان الصاحو اها اآ خوم يكصن يف ال  ا 

مكان لقضممال اهللاجة ال الصعات عنوحما ا ن توممرف للخارل، يف السممابق ال ت ع أ 
 ومت ل    يفرغها، و كقا، كين مر  مت ل  يفرغها  ص بنفسمممممممممه، فهقا املقومممممممممص  أن
املسممم أجر اها تسممملم ال الصعة  قه فارغة حممثيفة يسمممل ها حممثيفة  ص عليه مسمممؤولية 

 ال فريغ.
َال : يقصح اآ أجر ع ار  وفيها  يان للورف الو ة أو ال يار  أو شةل من س

  قا الق يين فام ءت  ين يليمه تفري ها  
 : ال أ رل، اللهم أعلم،  قه املسمممممممممماحلين وان كاحمد ينص عليها الفقهال،ال  ا 

 اال أن بعضها له ارت اٌط بالعرف فال أ رل اهلل أعلم.
َال :  ين أصز أن تكصن اأجر  م  ا جار  حمس ة معينة من قي ة اثوصح عنو س
 ال ي   
 :  احب السؤاح يصل ه لنا.ال  ا 
َال  : اها جئد لشخص ُيولة اماماا أ ين القرية مبقابين.س

  اأو، أحمه أ ين القرية، علل  : أ اف أن السمممممممممممؤاح  قا م ا علل القرالال  ا 
كين حاح ا مام ال يومممممممممممهلل أن يُ عاقو معه عقو اجار ، فيه وارل أ رم و ص أحمه 
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يُعطل من غي اتفمال، أو أحمممه علل آمممممممممممممم يمين ااعممالمة، أو أحمممه يكصن رزل من بيممد 
 املاح، أو غلة وقف أو شةل من  قا الق يين.

َال  ينها لنا ة  ين أكن أن تُ : املؤلف مل يُ ني ا جار  علل املص صف يف القمس
: حمعم، ا جار  اما أن تكصن علل عني  معينة، واما أن تكصن مص مممممممممممصفة  ال  ا 

: حمقصح: عنوه الرجين آميار  ملالا عشمر آيارات   يف القمة، ولنأ ق علل  قا ملاالا
كمامرل، كلهما جمويمو ، كلهما بنفي املسمممممممممممممم صم، فيقصح: أعقمو مع  عقو اجار  

، مصا فات كقا، حمصعها كقا  ون أن يُعني أل واحو  علل آيار  كامرل حمصي كقا
من السميارات، فهقه ُتسم ل اجار  علل مص صف يف القمة، اأ  اب يقصلصن: 
ان عقوت بلفظ السمملم فإحمه ُيشمم ط فيها ق ض العني وتأجيين املنفعة، وأن يكصن 

ض ص ال سممليم العني املؤجر  مؤجالا بأجين، وأما اها مل تقعو بلفظ السمملم، وكان الع
نها ُ ينماا فمالمثما ر واهلل أعلم من كالمهم أحمه ال بو من ق ض أحو العصلممممممممممممممني؛ 

 واهلل أعلم. تك ن مثَ: معاوض  دين بدين
وان كان بعض املعا مممممممرين قو حمسمممممممب ا، اهللنابلة جصاز تأجيين ال ولني يف اجار  
املص صف يف القمة، ومل أجوه عنو م منوص اا، لكن أ قه من أين  أحمه بعض 

لممة قممالصا: ان عقمموت بلفظ السمممممممممممممملم وجممب ق ض الل ن يف اجمللي وتممأجيممين اهللنمماب
ال سممممليم واال مل أب هل ، يعا ان مل تعقو بلفظ السمممملم مل جتب هل ، وليي 
ا اها مل  من الزمممه تممأجيممين ال ممولني لكن ال يليم ق ض الل ن، لكن ال يليم أيضممممممممممممممما

 يُق ض الل ن أحمه ال يُق ض، واهلل أعلم.
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عنوك عشمممممممر آممممممميارات بنفي املسممممممم صم، لكن ال أكن أن  السممممممميار  ُأكن يكصن
يكصن عنوك عشر بيصت كلها بنفي املصا فات، ملاها  أن مصق  السيار  املكان 
اللة وافقمه فيمه السمممممممممممممميمار  ليي مؤثراا، أمما املكمان القل تكصن الوار عليها مؤثلة، 

 ار  ع واها عينمد مكما ما تعينمد ما عا  فيه، اها عيند مكا ا قلد: أُؤجر ل 
أو ممممافها كقا تق  علل تقاط  شمممماري كقا، كوه من الشمممم اح كقا، ومن اانصب  

 كقا ما عا  مص صفاا يف القمة. 
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني. 
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 الدرس الرابا واُربع ن

ني، ملالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العا
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو: 

قن (، للشيخ/ مصآل بن 
ُ
ف ا زلنا م  شر  ك اب )زا  املس قن  يف ا  وار امل

تعا،، وو لنا يف  قا الك اب يف الفقه علل  أمحو اهللهاول اهللن لة 
 .( ،قباب السَّ )تعا، ا،  مق ب ا مام امل هين أمحو بن حن ين 
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
وآلم وبارك علل حم ينا ى و وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا 

 ولل سل ني يا رب العاملني.

 تعال :  قال المصن  

) َِ  )باُ  السىْب

َِ َيِصح  عَّ  اُقداِف وسائِر ا ِصح  بِعَ ٍض إال وال تَ ، لحي اناِت والسُفِن واْلَمَزارِي
ٍَ وِسهاٍف. ٍَ َوَخْي  في ِإِب

َْْدٍر ُمعتاٍد، وهي  وال بُدى من َتعييِن اْلَمْرَُ بََْيِن واتِّحاِدهما والرماِة والمسافِ  ب
َِّ واحٍد َفْسُخها   ن الرىْمَي.وَتِصح  اْلُمناَضََُّ  عَّ  ُمَعيَىنََْيِن ُيْحِسن، ِجعال ه لك

(. قال المصن   َِ  تعال : )باُ  السىْب

باُ  تعا،: " املسألة اأو، يف  قا ال اب أيها ا  ص  الكرام: قصله 
" َِ ، الصجهان مبعىنا واحو أم مبعنيني و لفني   السىْب  أو السَّ ،قه

صدر المكصن: ، والسَّ نق بالسالِع ض المبذول في المسابْ السَّ ،ق بالف هلل  ص: 
، و قا بُقح فيه آ ،ٌق،  قا السَّ ،ق قٌ ف قصح: حوين آ ن ، أي المسابْ  نفسها

 السَّ نق.
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واملرا  يف  قا ال اب أيه ا  علل كين حاح  ص ُى  ين  قا أو  قا، حي  ين أن 
 ي عهصض  ت عاا، بملسابقة، وهُكرت املسابقة بايكصن لل  صيب علل العهصض امل قوح 

سابقة
ُ
 كلها آصالا كاحمد بس، ق  أو ب ي آ ،ق، واهلل أعلم.  وحي  ين أن يكصن امل

تعا، يف  قا ال اب ب يان ما جتصز فيه املسابقة بال عهصض،  بوأ املونف 
 املسابقة أيها ا  ص  الكرام ثالثة أحمصاي: 

.الن ع اُول:  .1  ما أصز يف الس نق بس، ،ق  وب ي آ ،ق 

. ما أصز فيه السَّ نق لكن ب يالن ع الثاني:  .2  آ ،ق 

 ما ال أصز فيه السَّ نق وال السَّ ،ق. والن ع الثال : .3

من غي  ،لكن من غير سَبَ -أل املسابقة– الن ع اُول: ما ي  ز فيه السىْبَ
 "َيِصح  عَّ  اُقداِف وسائرِ بقح عهصض، و ص القل بوأ به  قا ال اب فقاح: 

." َِ  الحي اناِت والسُفِن واْلَمَزارِي

بني  أل أصز، ملاها قاح )أل أصز(، ما الفرل"َيِصح ": يف قصله  قاح ال هصش  نا
 يوهلل وأصز  

: ، اهللهاول قاح: )يوهلل(، ال هصشحكمه وضعي، ويوهلل: حكمه تكَّيفيأصز: 
  رفها ا، معىنا   ر و ص ااصاز، قاح: يوهلل أل أصز، ملاها قاح أصز بوح يوهلل  
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 م يف ال الب عن عقو  أو عنا ن حين ا حمقصح )يوهلل أو ال يوهلل( فن ن حم كل
 .ع ا  ، حمقصح: ) قه ع ا ٌ    ي ة، أو  قا عقٌو   يهلل(

حماو  نا ي سابقصن من غي عهصض؛ فهين  نا لوينا عقو أم ليي لوينا عقو ألكن 
 أآاآاا  ليي لوينا عقٌو ح  حموف  قا بالو ة أو بعوم الو ة.

؛ أفلهقا قاح ال هصش )أصز(، أما و فه بالو ة وعوما ال ي حمه ال وهلل أ الا
يُص ف بو ة  وال بفسا ، يعا اثنني ي سابقصن وليي  ناك عهصض وال شةل، 
، فهين حموف فعلهم بالو ة أو بالفسا   ال يُص ف  ليي بينه ا عقٌو أ الا

 بو ة  أو فسا .

،  قا أحو إن الصح  هي م افْ  ذي ال جهين الشرعي منهمايقصلصن: 
كين  قا ال يليق   ،ترتب عَّيه النف ذ ويُعتد بهما يال عريفات، وال عريف ا  ر: 

 اال بشةل  من العقص  أو من الع ا ات.

أما عا ات: شخص شرب مالا ف قصح: شرب   يهلل أم فاآو  ال يُقاح  قا، 
ن  قا، لك يُقاحشخص جلي ول ي ل او ف قصح:  قا   يهلل أم فاآو ! ما 

: آ  العصر   نا   يهلٌل أو غي   يهلل  ملالا  عصرته مب رم  تقصح: آ تقصح ملالا
 فهين  هلل له كقيق الشرط ف وهلل  الته  مُمكن، أما أن شخواا ل ي ثصباا ف قصح

   يهلل أو غي   يهلل  ال يُقاح  قا.  قا
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وهلقا قاح )يوهلل أل أصز(، اها  قا  ص القسم اأوح: ما جتصز فيه املسابقة من 
 غي آ ق.

"، عَّ  اُقداِف وسائِر الحي اناِت والست  ز "قاح:  َِ أقوام اُفِن واْلَمَزارِي
 ص  ن مج  آفينة ومعروفة، واملياريق يقصلصن:فمعروفة، واهلليصاحمات معروف، والس

ز فيها ش معنا السهام أص أالرمهلل القوي، ملاها  وه بالرمهلل القوي  أحمه آي
املسابقة بعهصض  وب ي عهصض، أما السهم القوي  قا أو الرمهلل القوي ال أصز فيه 

 ابقة اال اها كاحمد  اليةا من العهصض.املس

و نا حمُريو أن حمقكر مسألة: اأ ين يف الس ،ق ااصاز أم املن   اأ ين يف املعامالت 
ااصاز، لكن  قا ال اب اأ ين فيه املن  وليي اأ ين فيه ااصاز  ملاها  أن الن  

  :َأْو ُخٍ  َأْو َحاِفرٍ »قاح ٍَ ََ ِإالى ِفي َنْص ا زيا   أو أم ،«اَل َسَب
اهاا  قا  ص القسم ، جنا   قه ولعها بعض الصلاعني  رلال بعض الناو

 .اأوح

ص ا ن القسم اللان: ما أصز فيه الس نق بس، ق  وب ي آ، ،ق، أل أصز أن حم سابق ول
 بُقح فيه العهصض، لكن بشروط، ما  ص  

"سُفِن واْلَمزَ "َيِصح  عَّ  اُقداِف وسائِر الحي اناِت والاأوح ملا قاح:  َِ  ين  ارِي
  قا حوٌر أم متليين  متليين وليي حوراا.
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ٍَ وِسهاٍف"، قاح: " ٍَ َوَخْي م متليين   قا  قا حوٌر أوال َتِصح  بِعَ ٍض إال في ِإِب
 حوٌر، ال توهلل املسابقة بعهصض اال يف  قه اللالثة فقط.

 املق ب أحمه خي ص هبقه اللالثة، ال يُقاو عليها غي ا؛ أن الن 
 :َأْو ُخٍ  َأْو َحاِفرٍ » قاح ٍَ ََ ِإالى ِفي َنْص ، فخوها «اَل َسَب

يف كين  ن ق( حمكر  يف آياف النفة فُ فيو ع صم املهبقه اللالثة، )وال( حمافية، و)آ ، 
 اال من  قه اللالث. آ ،ق  

ط عاا اخلالف يف  قه املسألة مشهصر ومعروف، لكن املق ب ال ُأيي اال  قه 
ين، واخليين، والسهام، ولص الحمث م ق ين قليين ح  الرمهلل القوي م  اللالثة: ا ب

 .ه النصبأحمه قو ُيس فا  منه يف الق اح، لكنهم قالصا: ال؛ أحمه ما ور  

 نا يوهلل أن ، و (أل ال جتصز)، قاح أيضاا  نا ال هصش: وال َتِصح  بِعَ ٍض"قاح: "
كصن فيه عقو، وملا يحمه يوهلل أو ال يوهلل؛ أحمه  نا أيُص ف وأُكن أن يُص ف ب

 ض فهص عقٌو بني امل سابقني، فُيص ف بالو ة وعومها.ص عه 

قاح يف ثالثة أمصر، اهاا  قا  ص اجملاح القل أصز بقح العهصض فيه  ون غيه،  رل 
منه كين شةل  من أحمصاي الريالات، من أحمصاي املسابقات أياا ما كاحمد، آصالا كاحمد 

ق ب علل أو يف غي هل ، فامل و يف اللقافة،أ يف العلم الشرعة، أو يف الريالة،
 عوم جصاز بقح العهصض فيها، لكنها من القسم اأوح القل أصز ب ي عهصض.
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  هكر ا ن شروطاا، حنن ُميي الس ،ق يف ثالثة أمصر، لكن جصاز ا يف ثالثة أمصر 
 أيضاا ُمقيو بشروط، ما  ة  قه الشروط  

 من  قه اللالثة لوحميا اثنني، "بََْيِن واتِّحاِدهما والرماةِ وال بُدى من َتعييِن اْلَمْرَُ  "
  .ي علق بالركصب، وواحو ي علق بالرماية

 .صب و ص: ا بين واخليين، ال بو فيه من تعيني املركصبكالقل ي علق بالر 

علل  و علل ابين وواحوحيف النصي، فال يوهلل ملالا أن ُيسابق وا واتِّحاِدهما""
ض فال عهص قهح الها بوون عهصض فال ُمشكلة، لكن اها بُ  يين، وي قالن العهصض، ا

كال ا من اخليين، أو كال ا من ا بين، ح  اش طصا أن فيكصن  بو من اكا  ا، 
 يكصحما عربيني أو  هينني، و كقا.

تعيني الرما ، و قا ي علق بالسهام، يف السهم ما قاح )تعيني  الشرط الثال :
 ، وأما يف املركصب قاح: )تعيني املركصب(، ففةالسهام(، بين قاح )تعيني الرما (

السهام ُيش ط تعيني الرامة  ون اأ ا ، ويف املركصب ُيش ط تعيني املركصب  ون 
 الراكب.

َْْدٍر ُمعتاٍد"،" الشرط الرابا:  بو من كويو املسافة يف الس ال، ال والمسافِ  ب
ه ُحو ت ع ا ، فلص أحممُ كويو املسافة، وال بو أن يكصن ال  ويو يف هل  بقور 

 املسافة بقور  ال ُأكن فيه أ الا ا  ابة، أو ال ُأكن يف الس نق فهقا ال يوهلل.
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، (ا غال اافلص جعال مسافةا بعيو ا ت عقر ا  ابة يف ملله)يف الروض:  نا ف لالا قاح 
 ،تسابقصا علل ا ابة شا ص  يف مكان بعيو ي عو أن ُيواب فال يوهلل هل 

ا، ط عاا مخسني م ا و ، كم ثالواحلة هراي  ماحلة (زا  علل ثالواحلة هرايو ص ما )قاح: 
 . م ال ُأييو ا اال يف السهام

لكن  ين أصز يف اأآل ة اهللويلة ا ن أم خي ص بالسهام  اهلل أعلم،  قه حي ال 
 قا.يف املق ب لُيخرل ويقصح: واهلل ي خرل علل املق ب ك جُم هو  النمثر فيها ا، 

شروط آ أش بعضها، ط عاا  نا شروط ما هكرت، بعض الشروط مل هكر مخسة 
تعا، ا  ور  تعا،، واهللقيقة أن املونف  يقكر ا املونف 

  قا ال اب ا  واراا شويواا.

رها: مسعل  الُمحََّ، ن فإن املق ب يش طص  من الشروط المهم  التي لم يَذ
 لين ش طصن وجص  اح  يف املسابقة يف ا بين واخليين والرماية والسهام ي

ُ
 لين، امل

ُ
مل

 واحد يدخَ معهم في المسابْ  وال يدفا شيًوا. : ص

لص اف لنا مخسة، كين شخص يوف  ماحلة لاير وي سابقصن، والفاحلي يأ ق 
اخل س احلة، أصز  قا  قالصا: ال أصز، ال بو من آا و  يو ين معهم جماحماا، فإها 

ر ال يوف  لين.فاز يكسب ويأ ق اخل س احلة، واها  سه
ُ
   شيئاا،  قا  ص امل

 قه املسألة ا ن  ة مسألة تص يف الفقه أو تكييف الفقه للس ق، ما  ة 
  تكييفه 



2182 
 

َِّ واحٍد َفْسُخها" سابقة  ص حمصٌي من أحمصاي ااعال، "وهي ِجعال ه لك
ُ
ة اهاا باب امل

له مجي  أحكام ااعالة أم بعض أحكام ااعالة   ص جعالٌة  ا ٌة هلا أحكاٌم 
 لين يف املسابقة  وها

ُ
 .وليي كين أحكام ااعالة، وهلقا حمش ط ملالا امل

اهاا أل قضية  أيها ا  ص  الكرام ت علق باملسابقة واملنافسة بني اأطراف فهقه 
مسابقٌة، تقصح ل:  ة جعالة، حمقصح: أ الا املسابقة  ة من باب ااعالة، فال 

سابقة اخلا ة ال أ ابو فيه
ُ
 حكام ااعالة فقط، بين ال بو منمن مراعا  أحكام امل

سابقة املقكصر   نا.
ُ
 مراعا  احكام امل

وهلقا لص جال شخص قاح: أحما ال أريو أن أتسابق، ولكن أُريو الناو ي سابقصن 
، الفاحلي له ماحلة ألف لايروأعطيهم جاحلي ، علل غي أحو  قه اأ ناف اللالثة، 

 ..... ،مسابقة يف القافية مسابقة يف كقا أو يف كقا، حفظ منت، قرال  ك اب،
 صم.أ ين للف من د لكم لسد لا،   ره، علل املق ب ط عاا، أما املق ب فق

لكن علل املق ب حمقصح: ال أصز بقح العهصض اال يف اللالثة، قاح: ال، أحما أريو 
عالة، أحما آأبقح العهصض علل وجه اا،ع،الة ال علل وجه أن ُأكيفها علل وجه اا، 

  املسابقة جعالة، فال بو من مراعا  أحكام املسابقة.: أ الا املسابقة، حمقصح

 نا مسألة اهللقيقة ا  لف فيها عو ٌ من مشاخينا، وآألد عنها عو اا من املشايخ، 
، جال شخص (اها كان بقح العهصض من طرف   ارجة)وا  لفصا فيها، و ة: 

أو آُيهيب  ،وقاح: يا أيها الطالب، القل آي فظ املنت، أو آينههلل يف اال   ار
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علل  قه اأآئلة فله ما  ويٌة ألف لاير، أحما أل يم له بقل ، ف سابقصا علل  قا 
 اأآاو ال يوف  منهم أحٌو شيئاا، ف ا اهللكم 

 :  قه ُمسابقة، وال جتصز يف املق ب علل اأ ناف اللالثة.يقصحبعض مشاخينا 

ليه  لص قلنا  تب عة، ف ا القل ي لكن لص قلنا  ة   ،وقاح بعضهم: بين  ة   ةٌ 
وأ قمت املركي  فيمتو    ة فاهل ة ال تليم اال بالق ض، فلص احم هي م و لو م وا  ممت

اأوح، وتع د حمفس  تقصح: واهلل، جياك اهلل  ي، أحما رجعد عن مصلصي اهل ة، 
  ص جمرٌ  وعو باهل ة وأحما غي ُمليم هبقا.

ق   ص ال أصز :  ص مسابقة، ف ينئلص قلناو قا، هبأن حمقصح  ن  ةلص قلنا:  ص   ة، في
 يف اللالثة، ولص قلنا )  ة( فاهل ة علل املق ب ال تليم اال بالق ض، واهلل أعلم. اال

َِّ واحٍد َفْسُخها"، قاح:  ااعالة عقٌو جاحلٌي أم الزم  جاحلي،  "وهي ِجعال ه لك
 كقل  املسابقة عقٌو جاحلي لكين واحو  فسخها.

اللالثة، كين واحو يوف  ماحلة لاير، وحمو ين شخص  ما رأيكم لص قاح: حم سابق حنن
ُىلين، وبوأمت يف املسابقة، ملا ر ك علل اخليين ملالا وبقة ل  القليين وتفصز، قاح: 

 له هل   فهينفسخها،  ين  أ ا عقٌو جاحلٌي لك ؛فسخد القعو

قالصا: اال اها  هر الفضين أحو ا، فليي لل  لصب أن يفسخ، لكن لل الب أن 
  ب: حمعم، ال الب له أن يفسخ، واهلل أعلم.يفسخ  ااصا
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المسابْ  لة  ة: املنال، "وَتِصح  اْلُمناَضََُّ  عَّ  ُمَعيَىنََْيِن ُيْحِسن ن الرىْمَي"
  ة علل السهام القل هكرحماه.و ، بالرمي

اح: )ال بو من كويو هكرحما ق "وَتِصح  اْلُمناَضََُّ  عَّ  ُمَعيَىنََْيِن ُيْحِسن ن الرىْمَي"
ه آصالا كان اثنني أو أكلر.الرم  ا ( فال بو أن تكصن علل ُمعيمَّنم،نين

، بض ط الكل ة، ما رأيكم   ص حي  ين  قا و قا، قصله  ه أو ُمع،يَّنهنيه و ين  نا ُمع،يمَّنم،نين
مع،يمَّن،نيه حُيسنان( ) يقصح:يُقصل أ ا ُمع،يَّنهني،؛ أحمه لص كاحمد ُمع،يمَّن،ني  "ُيْحِسن ن"

لىنفهقا يُقصل أ ا مع، 
ُ
بض ي  يَّنهني، ولكن قو يُقاح: أ ا ُمع،يمَّن،ني   خُيم عن امل

 اا  ،  قا أيضاا له وجه، واهلل أعلم.

وال بو أن يكصن امل سابق حُيسن الرمة، فال يوهلل أن ي سابق شخٌص ال حُيسن 
، وال يوهلل أن يكصن م سابقاا لصا أن قالرمة، و  ا أيضاا ال يوهلل أن يكصن ُىُلالا
، كيف  قا يكصن ىُ   ُلالا

قالصا: حنن اثنني وكين واحو يوف  ماحلة، ولكن املشايخ يقكرون أحمه: أب أن ُتو ين 
   كفةُىُلالا علل املق ب،   لصا واحو ال حُيسن الرماية،  ين  قا ي

أن يكصن الوا ين حُيسن الرمة، أل با مكان أن  ااصاب: ال يكفة، بين أب
 يس ق، ممكن أن يس ق.

 لين حمقلٌة وعقلة، أما الوليين النقلة فقو جال حوييٌت بين الوليين ع
ُ
لل اش اط امل

 لة.، واملرآين حهةٌ عنو اهللنابلة،  قا الوليين النقرواه أبص  اوو  يف املراآيين ُمرآينٌ 
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 رم، 
ُ
وأما الوليين العقلة فقالصا: ُيش ط  قا للخرول عن مشاهبة الق ار والر ان امل

 واهلل أعلم.

 لين  ص مق ب اا هصر، وبعض أ ين العلم واملسألة فيها  الف، و 
ُ
اش اط امل

 لين.
ُ
 منهم الشيخ تقة الوين يرم عوم اش اط امل

صض بوون أصز فيه بعهصض، أصز بعه  :ما القل ال أصز فيه  حنن قلنا ثالثة أحمصاي
 .ال بهعصض  وال بوون عهصض زعهصض، ال أص 

 رماتنما  ص ال
ُ
والعافية،  رمة حمسأح اهلل السالمةاملسابقة يف أمصر  ىا ، صي اللاليت  امل

 ولءآف كلي من املسابقات تكصن يف أشيال ىرمة، حمسأح اهلل السالمة والعافية.

وباملناآ ة قو يقصح قاحلين يف مسألة )اها بُقح العهصض من طرف   ارجة(، حنن 
ولهلل يف   الو ا /الشيخ ومنهم ا تر  ، لكن بعض أ ين العلمهن املسألة في: اقلنا

ُ
مل

تعا،  ، والشيخ ع و اهلل بن ع و العييي ااميين (اهللصافي ال هارية)به ك ا
ا من أ ين العلم ُمطلقاا قاح  صاز املسابقة  (شر  الُع و )يف  قاح: ان ال أعرف أحوا

ا من أ ين العلم  يف كين شةل اها كاحمد من طرف  أجن ، يقصح: ال أعرف أحوا
 قاح بااصاز. 

 تعا،. تن ه، وحمقين عن ا مام ابن القيم فهقا أيضاا يكصن علل هُكر و 

ا ما ما فيه غنب علل امل سابقني، يعا  ق ،قو يقصح قاحلين: يا أ ة، شخص  ف 
   ر شيئاا، قو يقصح قاحلين: ما فيه غرر فل اها ُأن س ف  شةل، يطل  ما  
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تعا، ا، أن اهللك ة املاحمعة  نا ليسد فقط قضية  مام ابن القيم حم ه ا 
  ماها   نب وما ا، هل ، بين ا ا قضية أ رم و ةال رر وال

ا ن لص جال شخص وقاح: يا حماو تسابقصا يف كقا وكقا، واااحلي  مليصن لاير، ما 
ين ي فرغصن هلقا اأمر وي نافسصن فيه، وينش  واالقل آي وين من الناو  ي وؤ 

 اجمل    هبقه القضية، فُ و هلل  م الناو وُش لهم الشاغين.

لقضية من اأمصر اللالثة الد ور  هبا اهللوييت من اأمصر الد تُعني اها كاحمد  قه ا
 يوجعلل ااها  وترتقة هب م الناو وجتعين ا   اما م عالية فإ ا أمر اأايب وأمر 

 يف اجمل   .

لكن اها  ارت أمصر تافهة ح  لص كاحمد من امل احات ف ا القل حوث   قا 
 فآوقات الناو واش اح الناو بسفا ف  مليصن لاير لكن يف مقابين الاعة أ

 تعا،. اأمصر، واهلل أعلم،  قا أشار اليه ا مام ابن القيم 



2187 
 

 )باُ  الَعارِيىِ (

َْ  مَا استيفائِه.  وهي إباحُ  نْفِا عيٍن تََبَْ

َِّ ذي نََْفٍا ُمباٍح، إال الُبْضَا َوَعبًدا مسًَِّما لكافٍر وَصيًدا ونح َ  ه وتُباُح إعارُةَ 
َر، ، وَأَم ً شابى ً لغيِر امرأةٍ أو َمْحَرٍف، وال ُأجرةَ ِلَمن َأعاَر حائطًا حت  َيْسُْ ِلُمْحرِفٍ 

 وال يََُرد  إن َسََْر إال ب ْذنِه. 

ِْيمِتها ي َف تَََِّفْت َ ول  َشَرَط نََْفَي َضَماِنها َ   وُتْضَمُن الَعاريىُ  ب

نَُ  َردِّها، ال اْلُمََجىَرُة، وال يُعِ  َْ َْرىْت يُرها، ف ن تَََِّفْت عنَد الوعَّيه ُم ثاني اْستََ
 عَّيه ِقيَمُتها، وعَّ  ُمِعيرِها ُأْجَرُتها، وَيْضَمُن أيَىُهما شاَ .

َِْطًعا لَّث اِ  لم َيْضَمْن، وإذا قاَل: أَ  َب ُمن َأَعْرتَِني.  جرُت . قاَل: بَوإن َأْرََ
ََ ق ُل ُمدىِعي اُعارَ  ِد قُِب ْْ َِْب الَع  ُمدىةِ ق ِل اْلَماِلِ  ِة، وبعَد ُمِضيِّ أو بالعْكِس َع

، وإن قاَل: َأَعْرتَِني أو قاَل: َأَجْرتَني. قال: بَ َغَصْبَتِني. أو قاَل: َِ  بُعجرِة اْلِمْث
 .ُل َماِل ٍ والبهيمُ  تالف ه. أو اْخَتََِّفا في ردٍّ فْ   َأَعْرُتَ . قاَل: بَ َأَجْرتَِني

ة،  ال شويو، أصز  قا وأصز  قا، العاري،ة والعاريَّ العاري،ة أم العاريَّة  ما ل طها  ب
 كال ا   يهلل، ما تعريفها  
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وهي: " قه املسألة اأو،، تعريف العارية ماها يقصح  "وهي: إباحُ  نْفِا عيٍن"، 
َْ  ماَ  يفاله"، وعلل   ناك حمسخة فيها "بعو اآ  استيفائِه"، إباحُ  نْفِا عيٍن تََبَْ

 اهلل. كين حاح املعىن واحو ان شال

َْ  مام "املسألة اأو،: قاح يف ال عريف:  استيفائِه"،  العاريىُ  إباحُ  نْفِا عيٍن تََبَْ
 قا له معىن، ملاها قاح: "اباحة"، لصم يقين )متلي  حمف  العني(  خيرل  "إباحُ "قصله 

 بقل   

القرض متلي    يهلل، لكن القرض أيضاا  ص متليٌ  للعني، و قه اباحٌة لل نفعة 
 متليكاا لل نفعة.وليسد 

ا جار  متليٌ  لل نفعة، أما ا عار  اباحة، ومر معنا يف باب ا جار  أم املؤجر 
جر ل يه؛ أحمه ال اأصز له أن يُؤجر ل يه، خبالف املس عي لكنه ال أصز له أن يُؤ 

أل ، املس عي ال أل  املنفعة، وااا أل  االحم فاي و ص: اباحة النف ، اباحة النف  
 أل متلي  االحم فاي.

 و قه قضية مه ة و ة ال فرل بني مل  املنفعة ومل  االحم فاي.

َْ فاح ز بقل  عن ال  لي ، قصله  إباحُ "قاح:   مام استيفائِه" إباح ُ نْفِا عيٍن تََبَْ
عل نا أن ا عار  ليسد اباحة للعني، بين اباحة ملنفعة العني، فيه اباحة للعني  

 ال  يُ وصر اباحة العني أم 
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اأكين ملالا اها عيم  علل ال وال حيق ل  أن تأكين و ين  قا علل آ يين ا عار   
 ال، تأكين العني، ولكن أيضاا الصلي ة اباحة وليسد متليكاا.

َْ  مام استيفائِه"  "قاح:  ص قاح أما لص كاحمد  ل  باآ يفال املنفعة، ملين لتََبَْ
قد صن  وقة، يقصح: تووأعيك رغيفاا، ال توهلل اعارته، بين تكأريو أن ل : 

 علي  برغيف، تأكله.

عار  فإ ا ال بو أن تكصن يف عني  ت قل بعو اآ يفال املنفعة،  قا بالنس ة أما ا 
 ل عريف ا عار  أو العاريَّة.

 .")با  العاريى ("قصله 

ا، لابط ما تُ ا  اعارته فقاح؛  قه املسألة اللاحمية  تعا، احم قين املؤلف 
  لقل أصز أن يُعار وما القل ال أصز أن يُعار يف ال اب ما ا

َِّ ذي نََْفٍا ُمباٍح"،  عٌة  قا القل أصز أن يُعار؛ كين ما فيه منف"وتُباُح إعارُةَ 
م احة، وقو قلنا لكم: ان القل خيلصا من املنفعة امل احة القل فيه حمفٌ  ُىرم ال 

وال  ار بص يعة  وال بإعأصز يف أل باب  من أبصاب العقص  اجرال العقو عليه ال 
 ا،   ره، فكقل   نا، فال أصز أن يُعي شيئاا منفع ه ُىرمه. ب ي ....

فسه، نب ناك أشيال منفع ها م احة وم   قا ال أصز أن يُعي ا، أصز أن ين ف  هبا 
 أن يُعي ا لل ي، هكر املؤلف أربعة أشيال فقاح:  زلكن ال أص 
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، فال أصز اعار فال أصز اع"إال الُبْضَا"   ارته، و قا يو ين فيه اعار  اأمة ملالا
 اأمة للصطل، لكن أصز اعار  اأمة للخومة.

لكافر، وآ ق معنا لال أصز أن يُعي الع و املسلم  "َوَعبًدا مسًَِّما لكافٍر"، اللان:
"َواَل َعْبٍد ُمْسٍَِّم  :تعا، حممثي  قا يف ك اب ال ي  يف قصح املونف 

يكصن للكافرين علل  لئال ؛فال أصز بيعه، حمفي العلة الد منعنا من بيعه "،ِلَكاِفرٍ 
، وكقل  ُأن  من اعار  الع و املسلم ليخوم الكافر.  املؤمنني آ يالا

وت كقل  الويو أحمد أصز أن ت ف  به،    "وَصيًدا ونحَ ه ِلُمْحرٍِف"، اللاليت:
ا وعنو محامة  و ا،  ين أصز أن تُ    يوا

ُ
 عي ا مل

ُ
رم؛ أحمه  رم  ال أصز اعار ا مل

 لل  رم امساك الويو. زال أص 

ابةا اال وال أصز كقل  أن يُعي امرأ  ش "وَأَمً  شابىً  لغيِر امرأٍة أو َمْحَرٍف"، الراب :
 شابةا لرجين  أمةا المرأ  لءمن من الف نة، أو ثرم  هلا لءمن من الف نة، أما أن يُعي 

 ُي ن .فهقا ممثنة الف نة ف

تعا، ا، مسألة مرت معنا يف بابني و ة مسألة:    احم قين املونف 
 "وال ُأجرَة ِلَمن َأعاَر حائطًا حت  فقاح: (،اعار  اهللاحلط لصل  اخلشب عليه)

 .َيْسُْر"َ 

أحمه اها ول   ش ه علل جوار جاره أحمه ليي له أن  (باب الولهلل)آ ق معنا يف 
ه، اال اها ُوجوت الضرور ، اها مل ُأكنه أن  ااار من ول  اخلشب علل جوار 
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ال سقيف اال به، أحمه ال ُأكنه أن يض   ش ه علل جوار جاره اال اها مل ُأكنه 
 ال سقيف اال به.

أحمه أصز أ ق اأجر  علل ول  اخلشب علل جوار  (باب ا جار )ومر معنا يف 
  .ااار

خلشب، قاح تعا، يقصح:  ب أن الشخص أههن بصل  ا ا ن املؤلف 
 )بابله: ل  اخلشب وال مشكلة عنول، قو أهحمد ل ،   ملا و لنا ا، 

قاح: أصز أ ق اأجر ، فقاح: ال، أعطا اأجر  علل  قا، فهين له أن  (ا جار 
 يأ ق ُأجر ا علل هل   قاح ل : ال.

فهنا اأ ين يف ا عار  أ ا عقٌو جاحلي أصز لكين من الطرفني فسخها، لكن يف 
، ، فهنا يقصح: ال أصز أن تأ ق ُأجر ا عار  وصر يُليمصن ا حمسان  كمبعض ال

بين ت قل اعار ا الزمةا ح  يسقط ااوار، اها آقط ااوار وآقط معه اخلشب 
ا، تُريو أن تضعه اعار   بط يعة اهللاح   بنيد من جويو فهنا يأ ق حك اا جويوا

 أو اجار  فال ُمشكلة.

تكصن الزمةا يف بعض الوصر، واال فاأ ين أن ا عار   وهلقا هكروا أن ا عار  قو
 عقٌو جاحلي، م  تكصن الزمة  

هكروا  صراا اها ترتب عليها لرر، فقالصا: ملاله: لص أن شخواا أعار شخواا 
آفينة، قاح: تفضين  قه السفينة أ هلل ل  ُتسافر عليها، يصم أن و ين يف وآط 
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سكني، أو يليمه أجر ، قالصا: ال، اثيط قاح: رجعد عن اعارش، أين يق ب  م
  قه اعارٌ  الزمة ح  يوين ا، الشاط  أو املرآل.

ا أو حنص هل "وال يََُرد  إن َسََْر إال ب ْذنِه"،   اها آقط ااوار وبنينا جواراا جويوا
فإحمه ال ير  اخلشب مر ا أ رم  كم ا عار  اأو،، بين ال بو من تعاقو  جويو 

  جار .علل وجه ا عار  أو ا

ويُقيو  قا  الة الضرور ؛ أحمه آ ق معنا أحمه اها ُوجوت الضرور  بأحمه مل ُأكنه 
 ال سقيف اال بقل  فإحمه أصز ول  اخلشب من غي اهحمه.

ضمان )املسألة الد تليها ا ن و ة من املساحلين امله ة يف  قا ال اب و ة مسألة 
 تعا،  ماها قاح املونف  ،  ين العاريَّة مض صحمة أو غي مض صحمة العاريى (

ِْيمِتها ي َف تَََِّفْت" ا يف املق ب آصالا العاريَّة مض صحمٌة مطلقا  "وُتْضَمُن الَعاريىُ  ب
س عي علل العارية يو أماحمة  أو يو 

ُ
تعوم أو مل ي عوَّ، فرَّط أو مل يُفرط، فيو امل

 ل ان  يو ل ان، تض ن بكين حاح.

الن أعطا آيار ، أريو أن أقضة قلد: يا ف، أل لص أعطاك شخص آيار 
مشاوير، أو ين أوال ل، فأعار السيار  ل ، فل ا أعارك السيار  حوين حا ث 

ومد، أو  ُ و أو ُ ومد، ح  ولص مل تكن راك اا فيها وجن  ها  احمب املنيح 
س عي يض ن ولص مل ي عوَّ ومل يُفرط، 

ُ
ُآرقد، فهين تض ن أم ال تض ن  ااصاب: امل

  قا  ص املق ب.
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 واآ لنصا من  قا أربعة مساحلين حمقكر ا يف اأ ي ان شال اهلل.

 الض ان يكصن بالقي ة أم باملهلنين 

ونف:
ُ
ِْيمِتها ي َف تَََِّفْت"،  قاح امل عاا قي  ها ان كاحمد ط "وُتْضَمُن الَعاريىُ  ب
 ن كاحمد ملليةا ف امللين.امة، و ُم قصَّ 

 ما  ص وقد ال قصمي 

ن أم ص ركها عنوك  كم ا عار  ملو  آنني، وياآ عرت السيار  من الرجين وت
ساول م أن تلفد كاحمد قي  ها ال تُ ص اآ عر ا كاحمد جويو  تساول ماحلة ألف، وي

اال عشرين ألفاا من كلر  االآ ع اح، ط عاا حمقص القي ة ليي بس   ، ااا حمقص 
   لص كان حمقص القي ة بس  ؛ أحمهالقي ة بس ب اخنفاض اأآعار واالآ ع اح

د لامٌن هلا، لكن حم كلم اخنفضد قي  ها و ارت عشرين ألفاا،   تلفهد، فأحم
وُتْضَمُن الَعاريىُ  "هلقا قاح:  ا  بعشرين ألفاا؛فهين تض نها مباحلة ألف أم بعشرين ألفا 

ِْيمِتها ي َف تَََِّفْت".  ب

لص أن اآ عرت من  ك اباا، لكن حم فق من ا ن أن  قه عاريٌة غي مض صحمة، ال 
 ر، وحمأ ق بالقصح ا ، اال اها تعويد، فاحما أش ط من ا ن حمفة الض انأل نها 

 فهين تكصن مض صحمة أم ال  
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فالشرط  لص اتفقنا علل أ ا غي مض صحمةول  َشَرَط نََْفَي َضَماِنها"، قاح املؤلف: "
 ان يو أماحمة، وال يو اأماحمة يو ل ان، ال ي  ي ضال وال يُ ي، الشرط ال أعين ي

 حكم اليو.

 .(كين عقو  اق ضل الض ان مل يُ يه الشرط وعكسه)يقصح: 

لص أو عد عنوك و يعة وقلد: أريو أن أل  عنوك و يعة، لكن بشرط تكصن 
 ملامناا هلا يف كين حاح، آصالا تعويد أو مل ت عو، فق لد  قا الشرط، يليم  أ

 .ُن الشرط ال يُغير ُحكم اليد من ضماٍن إل  عكسهال يليم   ال يليم ؛ 

ا ن ملا احم هينا من العارية، السيار  اآ خوم ها، أحما اآ عر ا من  و لد ا، 
جو  أو مكة،   اتولد علي  قلد: ر  علةَّ العارية، قلد: أحما عنول ش ين يف 

أآ صعني أو ثالثة أآابي ، ال أقور أن أحميهلا أحما يف جو  جو  ا ن، جالي 
ع
ُ
س عي  لل وينة، أريو ش نها، تكلفة الش ن علل امل

ُ
 ي أم امل

نَ ُ َردِّها"،  قاح املونف: َْ س عي، و "وعَّيه ُم
ُ
عليه يعا علل من  عليه يعا علل امل

س عي؛ 
ُ
عير ي ب عَّيه ُن الُمستعلل املس عي مؤحمة ر  ا، ف كاليف الر  علل امل

ََدِّ  َعَََّ  اْلَيِد َما َأَخَذْت َحتى »عليه  ص، ك ا يف اهللوييت:  واجب ، الر الرد  .«يَهُ تَُ

لص أن اآ أجرت آيار  واحم هد مو  ا جار  وقلد ل: واهلل أحما يف املكان الفالن 
 ُر  ا علة،  ين يليما أن أ ر ا أم علي  ُمؤحمة الر  
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اها  فإن الصاجب علل املس أجر"ال اْلُمََجىَرُة"،  يقصح: أما ا جار  فقاح املؤلف:
ر  ا لة بينها وبني  اح ها ال أن ياحمقضد مو  ا جار  أن يرف  يوه عنها وأن خيُ 

  .عليه

، واحم هد وآافرت فيها ا، جو  ملالا  توصير  قه املسألة: لص أن اآ أجرت آيار 
علق ، اهلل أعلم، املسألة ت  رلمو  ا جار  فهين يليما الر  ا، مكان العقو  ال أ

ن بني أ با جار  وليسد با عار ، لكن ملا هكر حكم ا عار  يف مؤوحمة الر 
 ، علل كين حاح ك ال ا، ُمراجعة.اا جار  خبالفه

يقصح: اآ عرت ملو  أآ صي، وجال يف أثنال املو  وقاح: ال، أحما أريو أن أآ   ا 
ا ن، ا جار  عقو جاحلي من حقه أن يس   ا يف أل وقد، ويليم  مؤحمة الر  

ناك قو يكصن  علل  ا ر كالمهم، وان كان يف اآ لنال فال أعلم، اهلل أعلم، 
 اآ لنال آصاٌل يف ا جار  أو يف ا عار  أو يف ال فويين، أحما أ رل.

تتمَّ   يعني أنتآ ق معنا أن ا عار  اباحة حمف  العني، ما معىن اباحة النف   
ونف: ؛ وهلقاالنتفاع بنفس ، وال تمَّ  المنفع  حت  تُعطيها لَّغير

ُ
ا قاح امل

اب فُ عيه  أصز له أن يُعي العارية، أعرت  ك يعا أن املس عي الوال يُِعيُرها"، "
ل يك  ال أصز،  ين أصز له أن يُؤجر ا  من باب أو، أحمه ال أصز أن يُؤجر ا؛ 

 أحمه ال أل  اباح ها فال أل  متليكها لل ي.
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َْرىْت عَّيه ِقيَمُتها، وعَّ  ُمِعيرِها ُأْجَرُتها، ويَ  ُن ْضمَ "ف ن تَََِّفْت عنَد الثاني اْستََ
 أيَىُهما شاَ ".

حمه ال أصز لل س عي أن يُعي،  ص ا : قه املسألة الشخص  الف، وحنن قلنا
ا ك اباا اعار ا، فأ قه   شخواا   عطيدأ الف وأعار،  ك اب، أو أعطيد زيوا

أعاره للان، ال أصز أن تُعيه أليي كقل   حمعم، فإن أعرته وتمثن أحمه أصز ا عار ، 
َْرىْت "ف ن تَََِّفْت عنَد الثاان تلفد عنو اللان قاح: فأعرته، ف ا اهللكم   ني اْستََ

 يعا علل اللان.عَّيه ِقيَمُتها" 

؛ علي  اأجر  ُمو  ا عار  لللان؛ أحم  ا ن ملين "وعَّ  ُمِعيرِها ُأْجَرُتها"
وصبة  ال ا ب، وآيأش معنا يف باب ال وب أن ال ا ب يليمه أجر  العني امل

 ا تعوَّم عليها ب ي حق  ف ك ه كقل .ُمو  غو ها، فهق

 ، س عي اللان غي عامل 
ُ
و قا في ا لص كاحمد مسألة علل ُمعي ا أجر ا اها كان امل

 أ قه فإنف أما لص يورل أن  قا الك اب ك اب شخص ثاليت وال أصز أ قه
 علل اللان اأجر ؛ أحمه  ص يف حكم ال ا ب، ليي غو اا لكن يف حك ه.

 ا ن ملا تلفد عنو اللان  ين من حقة أحما أن أطالبُن أيَىُهما شاَ "، "وَيْضمَ قاح: 
املس عي اأوح  حمعم، من حقة أن أُطالب املس عي اأوح، واملس عي اأوح يرج  

 علل اللان.
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َْرىْت عَّيه ِقيَمتُ من أين عرفنا أحمه يرج  علل اللان  أحمه قاح: " أل علل ها" اْستََ
اأوح وله  البط قا بالنس ة لل عي له أن يُ  َمُن أيَىُهما شاَ ""وَيضْ اللان، فقصله: 

 اللان، لكن قرار الض ان علل اللان، فإها ل َّن اللان فاللان ال يرج  طالبأن يُ 
 علل اأوح، واها ل َّن اأوح فاأوح يرج  علل اللان.

ن العارية  ين أاملسألة الد ت عو ا  ة مسألة )ُمس لنا  من ل ان العاريَّة(، اأ
 ُتض ن ُمطلقاا اال  قه املسألة،  م هكروا أربعة مساحلين و قه واحوٌ  منها فقاح:

َِْطًعا لَّث اِ  لم َيْضَمْن".  "وإن َأْرَََب ُمن

ما  صر  املسألة  أحمد ماشة ملال ووجوت شخواا يف الطريق منقطعاا يف الو رال 
ثصاب  ب معة، ت   ة بقل غي ا، فقلد له: ارك يف الو رال أوما عنوه  ابٌة 

، فأرك  ه مع  علل الوابة، آصالا أر ف ه أو أرك  ه علل الوابة اهلل 
وأحمد معه متشة معه، ف ا اهللكم  نا اها تلفد  قه الوابة، الرجين ركب فصقها 

َِْطًعا وماتد ف ا اهللكم  ل ن الراكب  قاح ل : ال يض ن،  َب ُمن "وإن َأْرََ
 .لَّث اِ  لم َيْضَمْن"

فيه املاٌ  ا، أن القل أمر بالركصب وطلب الركصب  ص املال   "وإن َأْرَََب" قصله
أم املنقط   املال ، قاح له: اركب، وهلقا بعضهم علين حمفة لض ان  نا بكصن 

 الطلب من املال .
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َِْطًعا"قصله  َب ُمن ا كل ة )منقطعاا(  ين  ة قيو  يعا لص أحمه رأم شخوا   "وإن َأْرََ
رم، ليي منقطاعا، بين غا ولويه ماح، وقاح له: اركب معة، ماش من ااامعة لل 

فركب وتلفد السيار  أو الوابة،  ين  قا قيو أو ليي بقيو  المثا ر أحمه ليي 
  .بقيو

 ، و قه املسألة اللاللة."لَّث اِ "قصله 

َِْطًعا لَّث اِ  لم َيْضَمْن"عنوحما  َب ُمن   : قه ثالثة قيص  "وإن َأْرََ

  :؛ وفيه املا  ا، أن الطالب  ص املال .ْرَََب""وإن أَ القيو اأوح 

 َِْطًعا" :قصله  ؛  قا هكرحماه."ُمن

 ه ؛ قصله )لللصاب(  ين  قا قيٌو مع م أم غي ُمع م  يعا لص أرك"لَّث اِ ": قصله
عي 
ُ
ركب غي ُمسلم، امل

ُ
ليي طل اا لللصاب أو لشةل، أ الا من امل كن أن يكصن امل

اللصاب، أو رأم  قا الرجين يرجصا منه  جينا أرك ه أمُمكن يكصن غي ُمسلم، م
 ان أو يف االم  ك صرمول ة، يقصح:  قا فالن أرك ه معة ُأكن أن يُييون   

 و   ين  قا قيٌو أم ليي بقي وتلفد فهين يض ن  غيه، ف ا أرك ه لللصاب،

ية وي هه أحمه ال  وص )علل كين حاح المثا ر الشيخ مرعة يقصح يف ال اية: 
د من غي تعو  ف ، ك ا لص أرك ها لشخص  تص  اا، أو مل ينفر   فمثها ف للل نقط
نقط  طوال تفري

ُ
ط عاا  ،(فال ل ان علل هل  الشخص؛ أحمه ال فرل بينه وبني امل

  قا الكالم كالم مرعة يف ال اية م  كالم الشار  الروحي ان.
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ا هكرحماه، ك ا مبالشار   ( عللهاوي هه أحمه ال  وص ية لل نقط )مرعة ع ارته: 
ط، فإحمه أو مل ينفر   فمثها ف لفد من غي تعو  وال تفري لص أرك ها لشخص  تص  اا

ال ل ان علل هل  الشخص؛ أحمه ال فرل بيه وبني املنقط ،  ام  أن كالا منه ا 
 مل ي عرض للطلب، وااا أرك ه املال  من ق ين حمفسه، قاح الشار : و ص ُم هه.

 أحما أقصح ؛ أآ  فر اهللُمنقطعاا علل اجتاه مرعة و ص قصل اهاا شرط اللصاب وكصحمه
 .( ص ُم هه) :، لكن قاح الشار عنه قصل!

ه أرجعها حمور اهلل كأحم ابناملهم يقصح: أحمه ليي بقيو، بعضهم أرجعها ا،  قا؛ 
 .(33:42:46)ا ا، أ ا تلفد و ص مل يس عر 

 حاشية ُعل ان النهول يف حمقكر أرب  مساحلين ال ُتض ن فيها العارية هكر ا الشيخ
انت )املن هل، قاح:  فائدة  ال ُتضمن العاريى  في أربا مسائَ: اُول : إذاَ 
 .(العاري  وقًفا

كيف وقفاا  شخص أوقف ُك  اا يف مك  ة و هلل با عار ، فاآ عار ا شخٌص 
 ف لفد عنوه من غي تعو  وال تفريط، فال ُتض ن،  قه املسألة اأو،.

 .(إذا أعارها الُمستعجر)ني : المسعل  الثا

س أجر اآ أجر آيار ، له أن يُعي أم ال  له أن يُعي، فأعار 
ُ
كيف  صر ا  امل

س أجر يض نها لل ال  أم الالسيار  ف له 
ُ
س عي، ا ن لص تلفد عنو امل

ُ
 فد عنو امل
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س عي من املس أجر فال ل ان 
ُ
يض نها  ال يض نها، فكقل  لص تلفد عنو امل

 لل ال .

 .(إذا تَّفت فيما ُأعيرت له)الثالث : 

كيف تلفد في ا أعيت له  يف أشيال هلا ع ر اف الة ملالا واآ خوامها بعو 
ف   ال بو أن ت لف، ملَّين الفقهال مبلين: املنشفة، منشفة  ا ةا اها حمصعية ليي 

د أجين االآ ع اح، بليجيوه، تُنشف فيها مخسني أو ماحلة مر  فُ و هلل بالية، فهنا 
 وا عار  أجين االآ ع اح فال ُتض ن، فهة تلفد مبا أُعيت له.

ب دابته ُمنْطًعا هلل فتَِّفت تحته)هي هذه المسعل : و الرابع    .(إذا أَر

و قه املسألة ما الضابط فيها  ما العلة فيها  ملاها ال يض ن اها أكرب منقطعاا 
 لني: تعا، عللصا  ق املسألة بأحو تعلي  وجوت الشرا  لللصاب 

اب ن يو املال  مل تُيح عنها، أل  ص أركب ُمنقطعاا لللص أال عليين اأوح: تعليلها ب
و ص ماش معه، اما   ق بالوابة أو أحمه راكب معه ر يف معه، ففة كال اهللال ني 

 فءجين هل  ال ل ان. ؛مل تيح يو املال  عنها

فه بل اف، ل َّ فه ليف يف ال يد م عنوحما ص أحمهومللصا يف  قا مبسألة فقالصا: ل
فهين يض ن اها تلف  قا الل اف  ال، ال يض ن، وعللصه بنفي اأمر أن يو 

عي مل تُيح عنها.
ُ
 امل
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حمعطيكم مساحلين يف  قا: ما رأيكم لص أن ليفاا عنوك يف ال يد    د له قهص  
لفضة، ب أو من اق وقلد له: تفضين، أ ق يشرب وآقط الفنهان، قي  ه من ال

، ف لف واحمكسر، فهما ُيض ن؛ أحمه ىُ  ين رم، لكن كأو ويناا يُ ا  ا اهه اآ ع االا
 يض ن  قا أم ال يض ن  

ب)قاح:  (ُع و  الطالب)الشيخ منوصر ال هصش يف   وال يضمن ُمنْطاه ُأَر
،  كقا أطلق  كل ة الضيف، فلعين الضيف ا ن (لَّث ا  وال ضي ه وال ردي ه 

ضُيف ويف بيد  احب ال 
ُ
ل يد مل يد فكأن يو  احب االضيف يف ُحكم امل

 تيح.

اف، ؛ هكر مسألة الل (وال ليفٌ )وملا جال الشيخ ُعل ان يف ُع و  الطالب قاح: 
أل قاح: وال ليٌف أُعطة هللافاا،  م يقكرون مسألة الل اف، لكن  ين   ص 
مبسألة الل اف  المثا ر واهلل أعلم أ ا ال   ص مبسألة الل اف أو وو  أو 

 م.غي ا، اهلل أعل

أج،ر، )أجرت  أو  جرت  قلنا احمه يوهلل "وإذا قاَل: أجرُت . قاَل: بَ َأَعْرتَِني" 
 .(أو  ج،ر

  قه املساحلين ا ن مساحلين ا  الف املال  م  القابض يف  فة اليو.

أعطي   أحما اهلاتف فأ قته أحمد فقلد ل : اتفقنا أحمه أجر ، املسألة اأو،: 
 أ ا اعار ، ف ا اهللكم  اجار ، فقلد: ال، اعار ، وحنن اتفقنا
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 يريو ،من القل قاح: أجرت   املال ؛ أحمه يُريو ُأجر  "وإذا قاَل: أجرُت "قاح: 
 من القل قاح: بين أعرتا  القابض أو ا  ق. "قاَل: بَ َأَعْرتَِني"حمقص اا، 

ِة ق ََ ق ُل ُمدىِعي اُعارَِة. وبعَد ُمِضيِّ ُمدى ِد قُِب ْْ َِْب الَع ِل   "أو بالعْكِس َع
، وإن قاَل: َأَعْرتَِني أو قاَل: َأَجْرتَني. قال:  َِ اْلَماِلِ  في ماضيها بُعجرِة اْلِمْث

َفا في بَ َغَصْبَتِني. أو قاَل: َأَعْرُتَ . قاَل: بَ َأَجْرتَِني والبهيمُ  تالف ه. أو اْخَتَِّ 
 ."فْ ُل اْلَماِل ِ  ردِّ ال

  لفا،  قا يقصح: اجار ، و قا ا ن عنوحما الواف  و ص املال ، وعنوحما ا  ق، ا
 يقصح: اعار ، هلا حال ان: 

اهللالة اأو،: أن تكصن العني مصجص  ، أعطي   اهلاتف ا ن و ص مصجص  ا ن، *
 وأيضاا  قه هلا  صرتان: 

: أن حيوين النياي واخلالف فصر الق ض أو عقب ،و الوصر  اأ -1
 العقو ُم اشر .

 ُمضة ُمو . الوصر  اللاحمية: أن حيوين اخلالف بعو -2

ا ن العني مصجص   وحوين اخلالف بيننا عقب العقو، أحمد  :فالحال  اُول 
تقصح: اعار ، وأحمد تقصح: اجار ، أحما أريو أن أليم   ق ا وأبقها مع  ولكن 

 أريو اأجر ، وأحمد تقصح: ال، اعار .
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ط عاا أل كالم وأل مصل  حمقكر فيه  الفاا بني شخوني وحمقصح القصح قصح فالن 
 حالة احم فال ال ينات، ال يف ةالقصح قصح فالن؛ فإن املسألة ُمف لة يف حال أو

وجص  بينة أحو ا، ان ُوجوت بينة أحو ا ف ا لنا كالم، لكن ال يُصجو أحو ا 
 .ف  كن بينة، أو تعارلد ال ينات

 واالمر ا  ر: حييت قلنا قصح فالن، فاملقوص   ة م  من، ال تنسصا.

نا م أن أ قته قلد ل : اتفقص  قا اهلاتف، وأ قت اهلاتف، وي أحما قلد ل : ُ ق
أحمه اجار ، قلد: ال، ليسد اجار ، أبق اهلاتف عنوك، اعار ، قلد ل : حنن 
اتفقنا أحمه اجار ، فالقصح قصح من  قصح املال   عقب العقو، ما مر وقٌد، حنن 

ه ما مضد أحما ن يف بر اأمان ويف السليم حمقصح: أعو اهلاتف وال علي  شةل؛ 
د أجر  ا ن فهين مض  أ عةُمو  ح  حمُصجب علي  أجر ، ح  لص أن أ عة أن

 ب علي  أجر ، فنقصح: أعو اهلاتف.حمصجُمو   ما مضد ُمو  ح  

 .فا ن قصح من  قصح القابض، با  وار: قصح ُموعة ا عار  يف اهللال ني

لد:  ص اعار ، قالعكي قلد ل : ُ ق اهلاتف، فأ قته، قلد: ملل ا اتفقنا 
 .ال، حنن اتفقنا أن أُعطي  ُأجر 

ممكن أن يكصن له  وف أو ليي له   ملاها  ص يقصح: اتفقنا أن أعطي  أجر 
 ه يُريو أن ُيكرما ويُعطيا حمقص اا  حم وف  أو أ

 .ا الزماا،  قا واحو : أحمه يُريو عقوا  أوالا
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  ناك أمٌر   ر: ممكن أيضاا مؤوحمة الر ، ممكن الرجين حسب 
س عي، و ص  علل مصلصي الر  حساباته

ُ
أحمه ُمكلف، ومؤوحمة الر  علل امل

 يُريو. ال

 لص قاح: اعار ،  ص ا ن يقصح: ال، اجار ،  ،أيضاا يف حالة ال لف
لص تلفد عنوه فإحمه ال يض ن، يقصح: اجار  برياح، أ ق ا اجار  برياح 

 اها اليف السنة، ُمس أجر أم ال  مس أجر، اها تلفد عنوه ال يض ن ا
 تعوم وفرَّط، لكن اعار  يض ن ولص مل ي عو ومل يُفرط.

 كن أن أقصح )اجار ( 
ُ
ا ن اتضهلل اأمر بس ب قصله )اجار (، وأحما أيضاا من امل

أريو حمُقص اا، فيكصن ُم وصراا أن يكصن القابض يوعة ا جار ، وُم وصر أن يكصن 
 ة. ة ُمعينالقابض يوعة ا عار   سب حساباته  ص، فكين واحو له حس

: بَ "وإذا قاَل: ُأجرُت . قالَ فهنا القصح يف املسأل ني قصح موعة ا عار ، قاح: 
 فقصح ُموعة ا عار . َأَعْرتَِني"

 ص ار ، و عقصح: اأ ندفإها كان اللان يقصح ا ا اعار ، فنقصح: أعو ا، واها ك
ةل؛ ش ر ، فنقصح: أعو ا، وال يليم  توفع  شةل وال يليما أ ف جاأقصح: ا

يف قا  أحمه مل متض ُمو  تُصجب ا جار ، واع محما العقو ما  ام حوين اخلالف 
 اأوح فاع محما كأحمه ال عقو بيننا، فأحما أآ   ملكة وحمُنهة العالقة بيننا.
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القصح قصح ف "وبعَد ُمِضيِّ ُمدىِة"الوصر  اللاحمية: أن يكصن بعو ُمضة ُمو ، قاح: *
ين العني مصجص   أم تلفد  مصجص  ، ما عنوحما ل ان املال ، ط عاا وحنن حم كلم  

أن العني مصجص  ، فل ا ا عيد أحما بعو ُمضة املو  أ ا اجار  فالقصح قصح  ا ن؛
 املال ، ا عيد أ ا اعار  فالقصح قصح املال .

فلص قلد اعار  فاهلل و هلل رب العاملني ما علي  شةل، لكن لص قلد اجار  فالقصح 
 .قصل

وعة لكن أحما آأ
ُ
قصح: اجار ، واتفقنا علل اأجر  مليصن يف الساعة، يُق ين قصح امل

 فأحما أقصح: اأجر  مليصن، يوهلل كقل  أم ال    ،ا جار ، يُق ين قصح املال

ا ا، ماها  أما اأجر  فنرج  فيه، يُق ين قصله يف  عصم ا جار  ال يف كويو اأجر 
ِة ق ِل اْلَماِل ِ قاح:  "،  "وبعَد ُمِضيِّ ُمدى َِ اها ا عل و في ماضيها بُعجرِة اْلِمْث

 ا عار  فال اشكاح، اها ا عل ا جار  فله أجر  امللين، وليي له اأجر  الد يوعيها.

   ما رأيكم لص ا عل أقين من أجر  امللين

، أحما : اللدأجر  امللين ماحلة، ق :قاحأجرت ، ف كم القالة باأجر ، أحما قلد: 
أنا ُمتنازل ُن هذا حْي و صل أم ال  يُق ين قصل؛ خب سني، فهين يُق ين ق  أجرت

، لكن لص ا عيد أكلر من أجر  امللين فهين يُق ين قصل  ال يُق ين عنه وال إشكال
 قصل.
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لكن لص أقر  احم هد القوة كلها وال حاجة هلا يف حالة ال ينة وال يف حالة ا قرار، 
نا ممكن  ينة، وال ينة  فيه بينة لص قاح: أجرتا، قلد: ال، أحما أعرت ، أقام ال

 ، وما عا  أحو  منا كالم.ني شا وين، ممكن شا و م  الي

أو القل عليه اهللق أقر، قاح: أع ف بأن كالم    يهلل، اتفقنا اهلل و هلل، وما 
 قاح كقا، بين قاح كقا،  ار كلهم يقصلصن شيئاا واحواا. فيه  ار

، : َأَجْرتَني. قال المال : الإذا قاَل: َأَعْرتَِني أو قالَ "املسألة الد بعو ا: 
 ."غصبتها

ا ن  ين املس عي لامن أم ال  املس عي لامن، لكن  ين عليه أجر   ليي عليه 
 ُأجر .

 املس أجر لامن أم ال  املس أجر ليي بضامن، وعليه ُأجر .

 ال ا ب: لامن وعليه ُأجر .

 ، يُريوه أن أجر  فهقا ال، ط اي، فال يكفيه أن يكصن لامناا، وال يكفيه أن يوف 
 أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: ال،"يوف  أجر  ويكصن لامناا أيضاا، فإن قاح: 

فعلي  اأجر ، وأحمد يوك يو ل ان، فالقصح قصح من  قاح:  بَ َغَصْبَتِني"
 .ُن اُصَ أن من أخذ شيًوا فعَّيه ردهملاها  يقصلصن: ، فالقصح قصح املال 

 وعنوحما الض ان أمرين: 
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 .ملنافعه و ة اأجر  ل انٌ  -1

ول اٌن لعينه و ص الر  أو عنوما ي لف يض نه مبلله أو  -2
 .بقي  ه

أحما و  ائا فيقصلصن: اأ ين أن من أ ق شيئاا فعليه ل احمه، فأحمد ملا أ قت ما شي
أ عة الض ان، فأقصح: أحما أ عة الض ان، و قا اأ ين، ومن ينفة الض ان فهقا 

 . الف اأ ين

ََدِّيَهُ »:  والوليين يقصلصن: قصله  .«َعَََّ  اْلَيِد َما َأَخَذْت َحتى  تَُ

 ص: موعة اأ ين، القل يوعة  الف اأ ين  ص   و احل اا من القل يُق ين قصله
طالب بال ينة.

ُ
 امل

ُ نازح عليها أ الا تله 
د، تالفة، ف ا فاهللالة اللاحمية و ة: حالة اها كاحمد العني امل

 اهللكم 

 ،من القل يقصح )أعرت (  املال َل: بَ َأَجْرتَِني" "أو قاَل: َأَعْرُتَ . قا قاح:
أحما اآ أجرت من ، ملاها اآ أجرت  ا ن العني تالفة، الرجين يقصح: ال، يقصح: 

؛ لنفي ح املال ص أ ف  أجر  وال أل ن العني، فالعني تالفة، فالقصح قصح من  ق
ل  فلق ،ُن اُصَ أن  قبضت الشي  فعَّي  ضمانهال عليين القل هكرحماه، 

 حمقصح:  نا القصح قصح املال .

  (.ا يف الر اها ا  لف) و قه املسألة اللاللة يف  قا السيال أو اْخَتََِّفا في ردٍّ""
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ا ن قامد ال ينة أحما أعرت  اهلاتف، وشهو علل  قا الشهص ، جئد أُطال   
قلد: أعو ل اهلاتف، قلد: أحما ر  ته ل  من شهر، ا  لفنا يف الر ، من 

باأ ين  القل يوعة الر  أم القل يوعة بقال العني يف يو املس عي  امل  س  
  ين القل يوعة الر   ص اأ ين  ال، 

اأ ين عنوحما ث د بيقني أحمه قو ق ،ض، عنوحما شةل رف   قا الق ض أم ليي عنوحما 
شةل رف   قا الق ض  ما عنوحما شةل، اهاا أحما ُم  سٌ  باأ ين القل يوعة 

 عوم الر .

لر ، أحمد ر  ت فأقم ال ينة أحم  قو ر  ت العني، أما اها مل تُقم اأ ين عوم ا
 ".َماِل ٍ  أو اْخَتََِّفا في ردٍّ فْ لُ " فاأ ين عوم الر ؛ وهلقا قاح: علل الر  ال ينة

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني.
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َال:  ال  قصح امل)  ملاها مل يقين: (قصح املال  يف ماليها)يقصح: ملاها قاح: س
 ( وآكد

ط عاا )يف ماليها( مصجص   يف بعض النسخ، وآاقطة من بعض النسخ، ال  ا : 
 ما معىن )يف ماليها( 

وف  اأجر   ف نييقصح: أحما أجرت  ملو  ثالثة آنصات، ا ن باقة ل  ثالثة آن
س ق لية، يقصح: ال، تأ ق اأجر  عن املو  املالية فقط، ال ع

ُ
وعة من  َّا تامل

 ا جار .

يقصح: أجرت  ملو  آ ني عاماا، حمقصح: ال، ل  اأجر  ع ا مضل، اها قلنا: يُق ين 
قصله يف  عصم ا جار  فله أجر  امللين عن املو  املالية، أما املس ق ين فُخق 
 بضاع   وتصكين علل اهلل، وليي ل  شةلٌ يف املس ق ين،  قا معىن )يف ماليها(.

َال:  وما حوين بني رب  (31:33:16)اهلليصان ا، رجين  اال  يقصح: تسليمس
 اهلليصان والرجين، فكيف ت م  قه املعاملة  

 ال أ رل، اهلل أعلم.ال  ا : 

َال:   املسابقات ال لفييصحمية كالمامىل الصاقعية،  ين  ة  ا لة يف باب السَّ ،ق س

ن عهصض و حنن قلنا: اهللنابلة خيوصن ما أصز بقح العهصض، اها كان بوال  ا : 
 فال بأو، أما بالعهصض فاهللنابلة خيوصحمه باأشيال اللالثة.  وشةل ُم ا 
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َال:  ما حكم قرال   يات السكينة عنو املصت  و ين ور  البن القيم كالٌم س
 حصهلا 

 ال أ رل.ال  ا : 

َال:  أال يُقاح اعار  الويو من اباحة العني ليي من  )إال صيًدا لُمحرِف(قصله س
  اباحة املنفعة 

ال ال،  ص ا ن ح  لص أعار  الويو فقط لُي سكه، قاح: أريو أن   ق ال  ا : 
الويو  قا أتسلل عليه، أتفرل عليه، أو أفرل أوال ل عليه، ليي املقوص  أحمه 

 رم للويو ال
ُ
 ، واهلل أعلم.زأص  أعاره ليأكله، ال، جُمر  امساك  قا امل

َال:   يها ته فأل الُك ب الد أرج  الاها أ رت معرفة روايات املق ب وتعليالس

ر  ش وال عليالت، وامل   ، حمريو ك اباا لروايات املق ب: ا حمواف،ال  ا : 
ُنهَّل؛  قا جيو، معصحمة أو، النرهل، 

قن  البن امل
ُ
ا ك ٌب الكشَّاف؛  قه كلهو امل

 ُمفيو  يف ال عليين.

َال:  إلمام ابن  قل لنأيه ا أحمف  يف حفظ أحا ييت اأحكام: بلصغ املرام، أم املس
 تعا،   تي ية 

ُيسأح عن  قا أ ين ال خوص وأ ين الشأن، ال أ رل، لكن ال ش  ال  ا : 
أن املن قل لل هو أكم وأوآ  من بلصغ املرام، لكن ما القل يُنوهلل به  ف سأح 

 أ ين الشأن عن  قا. 



2211 
 

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه وآلم.

َال:   (31:32:41)س

ؤجر ، اها أحمق قا ُمشكين، اها ُفسر هبال  ا : 
ُ
 أجر مس دا معنا ا أن العارية امل

 .وأعرتا فإن علي  أن مؤحمة الر 

علل  ، فال أب(ال املؤجر )علم، لكن ال هصش قاح يف الروض: أال أ رل، اهلل 
س أجر ُمؤحمة ر  ا؛ أحمه ال يليمه الر ، بين يرف  يوه

ُ
و .ضاها احمق عنها امل

ُ
 د امل

فقو يكصن هلا اح  اح   ر يف الفهم، اهلل أعلم، ال أ رل،  ص اأ ين أ ا ترج  
ؤجر ، وليسد 

ُ
ا، املسألة اأ ي  و ة: مؤحمة الر ، وأن املرا   نا  ة العني امل

العارية املؤجر ، لكن ك ال ا، تأمين  ين من امل كن أن ك  ين  ممكن، ك ال ا، 
 تأمين.

َال:   (31:33:43)س

لصاب، لطلب الأن يكصن لل نقط ، أو بشرط  اللصاب ة ليي بشرط ال  ا : 
ن هل، وا قناي، ومن ق لهم يف  

ُ
ليي لل هاول فقط،  قه الع ار  مصجص   يف امل

 .علمأك ب اهللنابلة، ال أ رل، اهلل 

 )وي هه(، فهعله من باب االجتاه.: ممكن، وهلقا  ص مرعة قاح
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 مل ينص عليها ا قناي واملن هل، أما املساحلين اجتا ات مرعة يف املساحلين الد
قصلصن: : وي هه، فإها جالك مسألة ما يصنا قناي واملن هل ما يقصلحمص املصجص   يف 

   أن قياو املق ب يق ضة كقا؛ يقصح: ي هه.ار منوص ة، و ص يرم أن  ا ر الع 

 واجتا ات مرعة علل أحمصاي، منها: 

 الرروحي ان، ةاجتا ات وافقه عليها الشار  والشطُ  -1
  .والشطَّة

ووافق عليها ومنها اجتا ات اع ض عليها الشار ،  -2
 الشُطة.

  ة.نها اجتا ات وافق الشار  واع ض الشطُ مو  -3

  س ها، اهلل أعلم.  فكين واحو

 نه يُناقش، يعا ملينأو أقصم ماها كان أحو عامل باملق ب ملين الشيخ مرعة 
 ل عل ال وحماقشصا  قه ال صجيهات، لكن  عب أنالرروحي ان، ملين الشُطة،  ؤال

شخص مللنا وغيحما أن يكصن يف بواية طلب العلم ويناقش اجتا ات مرعة، 
ا، االجتا ات  قه مساحلين ليسد منوص ة يف املق ب فوع ة.   عب جوا

َال:  تسابقصا يف حفظ منت، ومن حيفظ املنت فله ألف  :يقصح: شخص قاحس
نت فله ألف لاير، ما ا شكاح يف أن معلها لاير، أل شخص، كين من حفظ امل

 جعالة 



2213 
 

ااعالة حمص اأ  اب يف الشرو ، وبعض أ  اب اهللصاشة علل أن  ال  ا :
من شرط ااعالة أن تكصن أمر  فيه حمفٌ  للهاعين، أحما أجعين ُجعالا أجين أن  يط 

 اأجين أن ت ا ل جوار، أجين أن تع ين ل كقا، لكن أقصح ل : اه، ل ثصباا
ي غ ؛ أن ليد ل  ألف لاير فهقه جعالة   قه ال ُأكن أن تكصن جعالة

 ُمس فيو.

 اهلل أعلم.

مامة ويف اأهان، وأهكر أكن ا قصهلم بو ة ااعالة يف ا ق ص أشكين علل  
الشيخ ُعل ان أو اخللنص،ش علَّق،  نا تعليق قاح: كيف يقصلصن بو ة ااعالة  نا م  

 لنف  اااعين  ُأكن علين باللصاب أو كقا فُ اج . أ م يش طصن أن تكصن

لكن اع  ار ا جعالة يف شةل يف مسابقة وتسابق بني الناو،  ة أ الا املسابقة 
 جعالة.

َال:    ين اأفضين يف طلب العلم أن يكصن علل املق ب أو يكصن علل الوليين  س

 طَّان  ا شكاح أن  قا السؤاح م ٌا علل ُمقومة و ة: أن عنوحماال  ا : 
ُو لفان:  ٌط ا ه مق ب م ا علل غي الوليين، وطريٌق   ر ا ه طريق الوليين، 
و قا ليي بوصاب، و قا ال ش  أن من يقصح  قا أحمه ُوط ؛ فإن كين مق ب 

 ُبا علل  ليين.قو من املقا ب اأربعة ال ش  أحمه 
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قه الوليين ف املق ب اهللن لة فقه الوليين أم ال   ص فقه الوليين، املق ب الشافعة
 هين أمحو بن حن ين، 

ُ
أم ال  فقه الوليين، لكن  قا فقه الوليين وفق اج ها  ا مام امل

 .و قا فقه الوليين وفق اج ها  ا مام الشافعة، و قا فقه الوليين وفق اج ها  فالن

فإها جال شخص وقاح: أحما أريو أن أ رو ُآ ين السالم لإلمام الونعان، حمقصح: 
وفق اج ها ات الونعان، لسد أفضين وال أحسن ممن  الوليين هأحمد تورو فق

يورو فقه الوليين وفق اج ها ات امام من اأحل ة القين أمج  االحماو علل   ة 
 مق  هم و  ة اج ها  م، وغي هل .

علم، وااصاب علل  قا يطصح، ولكن اها أرا  أن يس خرل املساحلين الفقهية أواهلل 
ا بالك اب وبالسنة منطصقهمن اهللوييت فال بأو بقل ، بشرط أن يك

ا
ا صن عامل

ه ين، ومفهصمها، واأ
ُ
حا ييت   ي ها وآقي ها، ويعرف العام، واخلاص، وامل

قيو، واأمر، والنهة، ويُفرل بني املنطصل واملفهصم، ويعرف 
ُ
طلق، وامل

ُ
 ني، وامل

ُ
وامل

خالفة، ومفهصم العو ، ومفهصم الشرط، ولصابطها وفق
ُ
 مفهصم املصافقة، ومفهصم امل

 راآة ُمع قة، ويعرف الل ة، ويعرف الناآخ من املنسصخ، واثكم من املنسصخ، 
ه هو.

ُ
 واللابد من غي اللابد، ا، غي هل  من شروط امل

اها و ين هلقه فال ش  ال حمقصح ان اآ ن اطه من اأ لة أفضين من  راآة املق ب، 
 ين ا، قل و ، لكن من القلوبين حمقصح: أب عليه أن أ هو، ال أصز له أن يُ 

  قه الرت ة، و ين ُأكن أ الا الص صح ا،  قه الرت ة  ون أن يورو املق ب !
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ا ُمطلقاا وأحما ما  رآد الفقه  يعا  ين ُأكن لشخص أن يقصح: أن  رت جم هوا
املصجص  املوون يف ك ب الفقهال !  قا ان ُتوصر عقالا فإحمه عا  ا يكا  أن يكصن 

ا.مُم نعاا عا  ا، يكا  أن يكصن   مُم نعاا، من الوعب جوا

تعا، يف )املس وفل( تكلم عن مسألة من شروط  قا ا مام ال يال هلو 
اجمل هو؛  ين من شرط اجمل هو أن يكصن عارفاا بفروي الفقه  قاح بعضهم: ُيش ط 

 .ُن الفروع هي أصاًل  مرة لالجتهادهل ، وقاح بعضهم: ال ُيش ط؛ 

 ! وي، والفروي  ة ور  كالم اجمل هوينكيف حمش ط أن يكصن عارفاا بالفر 

جهة    يهلل أحمه ال ُيش ط العلم بالفروي من)قاح ال يال ُمعلقاا علل  قا، فقاح: 
اأ ين، اال أحمه ال ُأكن أن تُناح الوررب،ة وامللكة الفقهية يف زماحمنا اال بوراآة 

 .(الفروي

 يو هلل عنوه ملكة فقهية ويفهم الفقه  من أين أين من 

 أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه وآلم. واهلل
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 الدرس الخامس واُربع ن

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو.

ا عل، نا، يف الوين، وأن يعل، نا ما ينفعنا وينفعنا مبفنسأح اهلل جين وعال أن يفق،هنا 
 وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما بعو.

( اِ نِ ْْ مُ الْ  ارِ في اْخِتص اِ نِ ْْ تََ سْ مُ الْ  زادُ ف ا زلنا م   قا الك اب امل ارك، ك اب: )
 . ين يف الفقه علل مق ب ا مام امل هين أمحو بن حن

وكنا قو و لنا يف  قا الك اب يف أبصاب املعامالت املالية ا، باب ال وب، 
وباب ال وب من اأبصاب امله ة يف أبصاب املعامالت، ويقكرون فيه: أحكام 
الض ان با تالف وحنصه، ويف كلي  من اأبصاب حييلصن ا، باب ال وب، فيقصلصن 

: فإحمه ك ا ب، أر علي : ف ك ه كال صض  ا ب، ف لالا يقصلصن: املق ملالا
بعقو  فاآو  كامل وصب، فكيف تعرف حك ه   م يقكرون أحكام كلي  جواا يف 
باب ال وب،   حييلصن عليها يف بعض اأبصاب اأ رم، فيقصلصن: ف ك ه  

 كال ا ب، أو حك ه كالعني امل وصبة، وحنص هل  من املساحلين.
 ال اب. فنس عني باهلل عي وجين وحمشري يف قرال   قا
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بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني والوال  والسالم علل حم ينا ى و  
 .وعلل  له و   ه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعني 

 :قاح ا مام اهللهاول 
 الَغْصِب( )با ُ 

َِّ  عَّ  االستيال ُ  وه  ٍَّ  بغيرِ  قََْهًرا غيرِه ح  َغَصبَ  نوإ ٍل،وَمنْ   َعْارٍ  من ح
ًَّبا تَََن  ََ ْْ  َهَدره، الثال  ِ  إتال ُ و  َمْيَتٍ ، ِجَّْدَ  يََُرد   وال َردىُهما، ِذمِّيٍّ  َخْمرَ  أو يَُ
ْرًها اْستََْعَمََّه وإن َيْضَمْنه، لم ُحرٍّ  عَّ  اْستََْ َل  وإن  ُأْجَرتُه، فعَّيه َسهَحبَ  أو ََ
 َغَرسَ  أو اُرضِ  في بَََن  وإن َأضعاَفه َغرِفَ  وإن بزِيادتِه المغص  ِ  رد   ويََََّْزفُ 
ََّْْاُ  َلزَِمه ِصها وَأْروُ  اْل ْْ ُُجرُة، وَتس يِتها نََ  أو َعْبًدا أو ارًحاج َغَصبَ  ول  وا
ََ  فَََرًسا  وَقصىرَ  اْلَغْزلَ  َنَسجَ و  اْلَمص غَ  َضَر َ  وإن فََِّماِلِكه، َصْيًدا بذل  فَحصى
، فََْرًخا البيض ُ  وأ، َزْرًعا الحب   رَ صا أو ونحَ ه الخشبَ  وَن ىرَ  َصبَََغه أو الث  َ 
ِصه، وَأْروَ  َردىه َغْرًسا والنَىَ   ْْ ِصه مانُ ضَ  ويََّزُمه لَّغاصِب، شي َ  وال نََ ْْ  وإن نََ
َُ  ُخِصيَ  َْ َ  وما ِقيمِته، ما َردىه الرقي  ببَُْرئِه، ُعدى  ِبَمَرضٍ  الو  َيْضَمنْ  لم بسعرٍ  نََ
  ُم ِقيمُته َزاَدتْ ف َسِمنَ  أو تَََعَّىمَ  وإن َْْ ،النَى  َضِمنَ  َصنع ٍ  بتعَّيمِ  عادَ  وإن
ََْصتْ  َهِزلَ  أو َنِسيَ  َُوىِل، سِ ِجنْ  غيرِ  من عاَدتْ  ل  َما الزيادةَ  َضِمنَ  فنََ  ا
ثَََرهما إال َيْضَمنُ  ال ِجْنِسها ومن َْ  .َأ

َه:  َ ،الث   َصَبغَ  وأ ِبِمْثَِّهما، ِحنط ٍ  أو َزيٍت، يَََتَميَىزُ  ال بما َخََّرَ  وإن فص
ًْا َلتى  أو ُْ  ولم َ عكُسه أو بُدْهنٍ  َس ِي  َشريكانِ  فهما َ َتزِدْ  ولم الْيم ُ  تََنَْ

َْْدرِ  ََْصت وإن فيه، مالَْيِهما ب  أحِدهما م ُ ِقي زاَدتْ  وإن َضِمَنها، الْيم ُ  نََ
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 بِناَ ه أو المشتِري غرسَ  قََََّاَ  ول  الصْبِغ، قَََّْاَ  أََب  َمن ُيْ بََرُ  وال فَّصاحِبه،
 بَغْصِبه مٍ لعالِ  َأْطَعَمه وإن بالَغرامِ ، بائِعها عَّ  رََجاَ  اُرضِ  تحْاقِ الس

 أو َأْوَدَعه أو َنهرَهَ  أو ِلَماِلِكه َأْطَعَمه وإن بَعْكِسه، وَعْكُسه، عَّيه فالضمانُ 
َرأْ  لم إيىاه آَجَره  مغص  ٍ  من تَََغيىبَ  وأ تََِّ َ  وما ب عارتِه، ويَبرأُ  يََْعَََّم، أن إال يََبَْ
 ي فَ  بْيمِتهِ  الِمْثَِّيِّ  غيرَ  وَيْضَمنُ  تَََعذ رِِه، ي فَ  فْيمُته وإال ِإْذنه، ِمثَِّه ُغْرفِ  ِمثَََّْيْ 
َُ، عصيره  َتَخمىرَ  وإن تََََِّفِه، َََّْبَ  ف ن فالِمْث ْْ ُ  ومَعه هَدفََعَ  َخالًّ  انَْ  ِقيمِته نََ
 . َعِصيًرا
َه:  َقْدرِه أو لتاِل ِ ا ِقيم ِ  في لُ والْ   باطَّ ه، الحكم َ  الغاِصبِ  وَتَصر فَاتُ  فص

 عنه به َتَصدىقَ  ربىه ََ َجهِ  وإن رَبِّه، ق لُ  َعْيِبه وَعَدفِ  َردِّه وفي ق لُه، ِصَفِته أو
َى  أو بابًا أو قَََفًصا فَََتحَ  أو ُمْحتَََرًما أَتَََّْ َ  وَمن َمضم نًا،  أو رِباطًا أو وَِا ً  َح

ْيًدا ٍَ  دابى ً  رَ رَبَ  وإنْ  َضِمَنه، ونحَ ه ًواشي أَتَََّْ َ  أو فيه ما فَذَهبَ ، قََ ٍَ  بطري  َضيِّ
ََ  ِلَمن الَعْ رِ  َالكَّبِ  َضِمَن، إنسانه  به فَعثََرَ  ََْره أو ِ ْذنِهب بيَته َدَخ  خار َ  َع
 إال النهاُر، َعْكُسهو  صاحُبها، َضِمَنه لَْياًل  الزرعِ  من البهيم ُ  أَتَََّفت وما َمْنزِِله،
ََ  أنْ  ُْْر ِ  تَُْرَس بٍ  بَِيدِ  َانت وإن عادةً  تَُْتَُِّفه ما ب ٍَ  أو دٍ قائ أو رَا  َضِمنَ  سائ

تَ  َهَدره  ِجنايِتها وباقي ِبُمََخىرِها، ال ِبُمَْدىمها ِجنايَتها َْْ َِ  َِ  وََْسرِ  عَّيه الصائ
 .ُمحتَرَم ٍ  غيرِ  َخْمرٍ  وآني ِ ، وِفضى ٍ  َذَهبٍ  وآني ِ ، وَصَّيبٍ  ِمزمارٍ 

 ا ُ بال عريف يف أوح  قا ال اب، قاح: "كالعا   ب يان   بوأ املونف 
" وعر،فه ا طالحاا،  احب اليا  ال يقكر ال عريف الل صل، ان هكر فإحمه الَغْصبِ 

 يقكر ال عريف اال طالحة.
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َِّ  عَّ  االستيال ُ  وه فال عريف اال طالحة قاح: " ٍَّ  بغيرِ  اقََْهرً  غيرِه ح " ح
 وفيه مساحلين:

الل باالآ يالل، واالآ يالل مباها حيوين  االآ يال يكصن ا حمسان غا  اا اال  أواًل:
علل كين شةل   س ه، فُيج  يف معرفة كصن  قا اأمر اآ ياللا أو ليي اآ ياللا 
ا، العرف، ملاله: احمسان جال ا، شخص آاكن يف ال يد وطر ه من ال يد، 
ولكنه مل يو ين ا، ال يد،  ين  قا غا ب أم ال  ليي ب ا ب؛ لعوم حوصح 

 الل.االآ ي
َِّ  عَّ  االستيال ُ قصله: " َِّ  عَّ ": قاح: "غيرِه ح : علل ماح " ومل يقينغيرِه ح

غيه، ملاها  فيه فرل، أن بعض،هم عر،فه علل أحمه االآ يالل علل ماح ال ي، لكن 
  عَّ االستيال ُ كر،ز من  قا ال عريف وقاح: "  قا ُمن قو، واملونف 

 َِّ ملين  ،يس بماٍل مما يُباح االنتفاع بهُن حَ الغير يشمَ المال وما ل"؛ ح
الكلب، الكلب القل أصز ككلب الويو وحنصه،  قا يس ل عنو م 
اال  واص، عنو م ماح وعنو م و ص، ومر، معنا  قا أو يأش معنا يف اللقطة، 

 يقصح: " ص ماٌح أو و ٌص لين، عن ربه".
اص  احب  كا  و  فاملاح فيه منفعٌة م احٌة مطلقة أصز املعاولة عليه، واهللق

، الكلب ليي مباح لكن االآ يالل علل كلب  كلب الويو به،  قا ليي ماالا
َِّ  عَّ  "االستيال ُ الويو غضب وال ما  ص غضب  غو اا؛ هلقا قاح:  "،  غيرِهح

 "  قا خُيرل اآ يالل ا حمسان علل ماله  ص.غيرِهط عاا قصله: "
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هقا الل علل حق ال ي ُ فيةا؛ ف" خُيرل االآ قََْهًرا: ""، وقصله قََْهًراقاح: "
 ص السرقة، واالآ الل علل أماحمة ال ي  ياحمةا؛ فهقا يع م من اخلياحمة ال من 
ال وب، و كقا من غيه من  صر اأ ق ب ي حق الد ال تع م غو اا وان كاحمد 
يف حكم ال وب يف كلي  من املساحلين املقكصر  يف  قا ال اب، فاأحكام املقكصر  

ل اب ُيشارك ال وب فيها كلٌي من  قه الوصر الد فيها أ ق املاح ب ي يف  قا ا
ا.  حق، لكنه أرا  أن يُعر،ف ال وب كويوا

ٍَّ  بغيرِ  قََْهًراقاح: " ٍَّ  بغيرِ "، وقصله: "ح ح ال ي قهراا "  رل به االآ يالل علل ماح
 ف ق، كيف يكصن االآ يالل علل ماح ال ي قهراا  ق  اآ يفال الوين، كي

الوصر   واحو ما يريو أن يوف  الوين، فهئد وأ قت الوين منه  قا ليي 
ب وب، ط عاا  قه مسألة ُتس ل مسألة المثفر عنو الفقهال رمحهم اهلل، يعا من 
 فر  قه عنو شخص   ين أصز احمه يأ قه  املق ب اأ ين أحمه ال أصز أ قه 

أن    ار أن  قا أكناال بقضال، لكن اها أ قه فإحمه ال يو ين يف ال وب؛ باع
َِّ غيرِه عَّ خيرل بقصلنا "  " باع  ار أن  قا حقاا له، لكن حُي ز هبقا من،ح

االآ يالل علل ماح اهللريب يف الق اح الشرعة؛ ال ناحلم، فإ ا ليسد من ال وب 
 باملعىن الشرعة.

وال وب ك ا تعل صن ىرم بإمجاي العل ال، وقو  ح، علل هل  اأ لة الكلي  من 
 ك اب والسنة وا مجاي.ال

 عَّ  االستيال ُ قاح: " " الكن املؤلف وَمنْ لٍ  َعْارٍ  منقاح بعو ا: "
َِّ غيرِه  نم" يو ين فيها العقار واملنقصح وال ما يو ين  يو ين، ملاها يقصح: "ح
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" وم ىن امل صن علل اال  وار  اشار  ا، اخلالف، واخلالف يف وَمنْ لٍ  َعْارٍ 
  اخلالف يف العقار، فإن بعض العل ال يقصح: ان العقار ال املنقصح وال يف العقار

أكن غو ه وال يُ وب، ملاها  قاح: ان العقار جالي يف مكاحمه وااا يكصن 
 نمال وب بالنقين،  كقا قالصا، لكن املق ب ال يصافق علل  قا، اهاا  قا قصله: "

 " اشار ا ا،  الف من  الف يف غوب العقار.وَمنْ لٍ  َعْارٍ 
أن ي ني، ل  حكم ال وب في ا  سألة الد بعو هل : أرا  املؤلف امل

 ثالث مساحلين: ليي مباح، وهكر املونف 
ًَّبا َغَصبَ  وإن" اُول : - تَََن  ََ ْْ ، فيَُ  ا حكم " الكلب ليي مباح 

 غو ه  حمقكره ملا ميب جصاب الشرط.
"  َخْمرَ  "أو المسعل  الثاني : -   قا اللان.ِذمِّيٍّ

"، اهاا اها غوب الكلب فيهب ر ،ه وال ال  املؤلف َردىُهما" ااصاب الشرطة:
 هكر أن الكلب علل حمصعني، من أين فه نا  قا  باملنطصل واملفهصم:

ًَّبا َغَصبَ  وإن" المنط ق: تَََن  ََ ْْ و " القل أصز اق ناؤه؛ و ص كلب الوييَُ
وال ال    واهللرث واملاشية، فهقه الكالب الد أصز اق ناؤ ا، اه غو ها أب الر 

 أب الر .
ن ُان غوب كل اا ال أصز اق ناؤه، وجب ر ه  ال أب ر ،ه، ملاها   مفه مه:

ه ، ال تع مهذا ال ي  ز لصاحبه إمسَا  ال ، فيو  اح ه عليه ليسد حقاا أ الا
من املاح وال من اال  واص، بين ان امساك  اح ه له ال أصز، كإمساك الكلب 

و املفا ر  واأحمي وغي هل  من اأمصر، فإها غو ه واحللو  ة وال سلية واليينة و 
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 ين يُليم بر ه  ال يُليم بر ه، وليي معىن  قا أحمه أصز للصاحو أن ي و ه م  وجص  
 املفسو  يف هل .

" ف ن غوب اخل ر، ف ا اهللكم: ير  ا وال ال  حمقصح: ان ِذمِّيٍّ  َخْمرَ  أوقاح: "
وان غوب مخراا من همة   القمة أصز غوب مخراا من مسلم  ما ير  ا، يريقها، 

أس  اخل ر يف بلوان املسل ني، ير  ا له، ان غوب مخراا من همة  املؤلف يقصح: 
" اهاا اخل ر اما أن تُ وب من مسلم  فال تُر ، وان ُغو د من همة فإ ا َردىُهما"

 تُر .
  يف ك اب ااها  يف لكن شرط هل  أال أهر هبا، أين هكر ا املؤلف 

أحكام أ ين القمة، ماها قاح  ما أ رل  ر،  باخل ر أو ال،  ص قاح: "وُأنعصن 
من ا هار مخر  و نيير" هكر ا وحمص، عليها، اهاا  قا يُعرف به أن املرا  به: اخل ر 
الد ال يمثهر ا، واحو همة جالي ب ي ه ومعه مخر، فهال واحو وغو ها منه 

ة من   ، فيليمه ر ، ا، وأما اخل ر امل وصببالقهر والقص ، يليمه ر ، ا وال ال  مس 
 املسلم: ال تُر .
اللاللة و ة: جلو  " املسألةَمْيَت ٍ  ِجَّْدَ  يََُرد   والمما ليي مباح  قاح: " المسعل  الثالث 

املي ة، اها غوب جلو املي ة  ين ير ه وال ما ير ه  قاح: ما ير ه، واملسألة هلا ثالث 
  صر عنو اأ  اب:

أن ي وب جلو املي ة وال يوب ها ال ا ب،  ول :الص رة اُ -
غو ها جلو مي ة غي موبصغ ومل يوب ه ال ا ب، ال ير ه  قا والهلل، 

 احلعات.، ال يف اليابسات وال يف املُنه ال ي  ز االنتفاع بها أصاًل ملاها  
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أن ي و ها ال ا ب   يوب ها ال ا ب، فهين  الص رة الثاني : -
 أحمه ال يليم ر ، ا أيضاا.يليم ر  ا أم ال  املق ب: 

أن يكصن  اح ها قو  ب ها،   جال ال ا ب  الص رة الثالث : -
وغو ها موبصغة، فهين يليم ر ، ا أم ال  القل ماح اليه عل ان النهول 

  يف حاشي ه علل املن هل والقل  ر،  به عل ان النهول يف
أن كالم و  حاشي ه علل املن هل أحمه أب ر ، ا لص أحمه غوب االو املوبصغ،

 اأ  اب  نا عن جلو املي ة غي املوبصغ.
ومل  ،ُنه قال: وإن غصب جَّد ميت وان كان  ا ر ع ارات امل صن ا طالل؛ 

يقي،وه باملوبصغ وال غيه، لكن الشيخ عل ان يف حاشي ه علل املن هل وأيضاا يف 
 وصبة م  واية الراغب قاح: "وال يض ن جلو مي ة  ُغوب ق ين  ب ه" قي،و ا بأ ا

ق ين الوبغ، فالشيخ عل ان يرم أ ا اها كاحمد ُغو د بعو الوبغ فإحمه أب ر ، ا، 
، يعا ليسد ماالا لكنها و ص، أصز ُن أقَ اُح ال أنها اختصاصملاها  

 ا مساك وال ال  أصز ا مساك واالحم فاي به يف اليابسات.
راحةا، بين ب امل صن  فالشيخ عل ان يقصح: أحمه أب ر ه، ومل يور،  هبا أ  ا

يرد  ُنه قال في الروض: "والان  ا ر ع ار  ال هصش يف الروض أ ا ال تُر ؛ 
،  قه ع ار  اليا ، زا  يف الروض قاح: "ُغوب، ولص بعو الوبغ"، ط عاا جَّد ميتٍ "

"ولص بعو الوبغ"  ين  قه يُرا  هبا  بغ ال ا ب أو  بغ املال   ى  لة، لكن 
". ا ر ا ا طالل و   اهلل أعلم،  ا ةا أحمه عل،ين قاح: "أحمه ال يطهر بوبغ 
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علل كين حاح  قا اجمليوم به يف  قه املسألة القل أطلقه أ  اب امل صن: أن 
جلو املي ة ال يُر  ان ُغوب، واخلالف بعو هل :  ين ا طالل مرا  وال املرا  غي 

 املوبصغ 
 -يين أحكامهليين يف تفوك ا آيأش معنا بعو ق-ُن الغصب  قا بالنس ة للر ، 

، ويو ين ك ها تفا يين من أهم أحكامه حكمان ا نان: الرد، وضمان التَّ 
آيأش هكر ا ان شال اهلل،  قان اهللك ان  ين ينط قان علل مخر القمة والكلب 
القل يُق ىن وجلو املي ة وال ال  أحو ا هكرحماه و ص الر ، اللان: ل ان ا تالف، 

 ما اهللكم فيه  
" أب ر ، ا ما  امد مصجص  ا قاحل ة، أما لص تلفد َهَدره  الثال  ِ  إتال ُ و قاح: "

 .ُنها ليست مااًل ُيضمنفليي علل ال ا ب ل ا ا؛ 
"ولص  ب ه"  قه يف أل  صر   ولص  ب ه ال ا ب المثا ر، يقصح: "و ر،حصا 
ها ابصجصب ر ،ه يف ا قرار باجمل ين"  قا   يهلل يف باب ا قرار باجمل ين هكروا أحمه 

أقر، بشةل، قاح: علة، شةٌل، قيين له: فس،ره، فإن فس،ره  لو مي ة   م قالصا  كقا 
ع ار م، قالصا: ان فس،ره مبا أب ر ،ه كهلو مي ة  قُ ين، فهناك مشصا علل أحمه يُر ، 
و نا مشصا علل أحمه ال يُر ، وهلقا ال هصش حم ،ه علل  قه املسألة، علل كين حاح  ة 

 ن ا شكاح.مسألٌة فيها شةٌل م
اها أتلف واحو من  قه اللالثة  ين يض ن وال ال  ال، ال يض ن، اهاا  قا له 

 حكم ال وب يف وجصب ر ه ال يف ل ان تلفه.
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اهاا عنوحما ا ن ل ان ما ليي مباح: الكلب ليي مباح، اخل ر ليسد مباح، جلو 
، لكن حاملي ة ليي مباح، طيب ا حمسان ماح وال ال  الع و ماح، واهللر ليي مبا

اهللر منافعه ماح، مناف  اهللر ماح يوهلل املعاولة عليه وال ال  يوهلل املعاولة علل 
 مناف  اهللر ال علل عينه، أما الع و فيوهلل املعاولة علل عينه وعلل منافعه.

" أوح ْضَمْنهيَ  لم ُحرٍّ  عَّ  اْستََْ َل  وإنوهلقا فر،ي علل  قه املساحلين، فقاح: "
"  َيْضَمْنه مل"  وما معىن قصلنا: "ُحرٍّ  عَّ  اْستََْ َل " مسألة، ما  صر ا  ما معىن:

مس  الشخص وح سه وولعه عنوه يف ال يد وقفين عليه،  قا اآ يالٌل علل 
اهللر،  قا ال وب وال ما  ص غوب  اها ع و غوب، وهلقا املؤلف كر،ز فقاح: 

 " اهاا عرفنا أن املسألة هلا  صرتان:ُحرٍّ  عَّ  اْستََْ َل  وإن"
 آ يالل علل الع و: غوٌب أب فيه الر  وأب فيه الض ان، ما فيه اشكاح.اال -
يض نه   " ما معىن ملَيْضَمْنه لماللان: االآ يالل علل اهللر، ما حك ه  قاح: " -

ما  صر ا   ل،يا أآألكم آؤاح: واحو مس  حر وح سه وقفين عليه ح  مات 
مات، اب له أكين وال شرب و جصعاا من اهلل ي، قفين عليه وتركه يف ال رفة ما ج

يض نه وال ما يض نه   ين  قه املرا    ليسد  قه املرا  ، املقوص : مل يض ن 
ر " مل يض ن عينه، واال الض ان ط عاا ل ان اهللَيْضَمْنه لمعينه، ما يقوو  نا: "

 يكصن بالوية، ويُطلقصن أحياحماا حمفة الض ان، يقصلصن: مل يض نه بقواص  وال  ية.
 نا: حمفة الوية،  ين الوصر   قه  ة املقوص    ح سه وقفين عليه  لكن املرا 

 ،ُنها ستعتي معنا أنها قتَ عمد أصاًل ح  مات،  ين يض ن   قه يض ن؛ 
وآيأش معنا يف أوح ك اب اانايات، والوصر  اللاحمية أيضاا آ أش يف ك اب 
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، أوح ك اب اا نايات: اانايات، لكن أحما أحب أن أربط املساحلين بعضها ب عض 
ََْ دُ  َيْخَت    َعْمده  وهي" َْْصِد، بَشْرطِ  به اْل  أن وَخطَعه، فالَعْمدُ  َعْمٍد، وِشْبهُ  ال

ِصدَ  ْْ تََُُّه َمعص ًما آَدِميًّا يََْعَُّمه َمن يََ ْْ ََ  به، م تُه الظنِّ  َّ ع يََْغَِّبُ  بما فيََ  مث
ِْيَ  أو نحِ ه،و  َبيرٍ  بَحَ رٍ  يضرِبَه أو الَبَدِن، في َمْ ره  له بما َيْ َرَحه أن  عَّيه يََُّْ

َِْيه أو حائطًا، ، من يََُّْ ٍَ  التَخَّ  ُ  ُنهيُْمكِ  وال يُغرِقُه، ما ٍ  أو ناٍر، في أو شاِه
َْه، أو منهما، "  قه مسأل نا:  تَ فيم الشرا َ  أو الطعافَ  وَيْمنَََعه َيْحِبَسه أو َيْخنَُ

  نا أبواا.مسألاها ح سه ومنعه الطعام والشراب  قا ق ين ع و، ليي  ص املرا  يف 
طيب أآألكم آؤاح: ح سه وول  معه أآو جاحل ، فأكله اأآو، يض ن وال 

كم ُن هذا المباشر ال يمكن هنا الحال  يض ن؛  قا يع م ق ين ع و وآيأش؛ 
 .عَّ  المتسبب

لكن ح سه ومنعه أبو  كين وشارب وكين شةل، ولكنه مرض ومات عنوه، بوون 
 س  اا، يعا الرجين  قا مرض، ف ا آ ب من ال ا ب، ال ا ب  نا ليي م

اهللكم  شصف  قه يف ك اب الويات، وشصف الفرل بني قصح املونف  نا وبني 
 رًّاحُ  َغَصبَ  وإنقصله يف ك اب الويات، أوح ك اب الويات السطر اأ ي: "

صغيًرا"  اُحرًّ  َغَصبَ  "وإن ا ن يف ك اب الويات يقصح:،  قه مسأل نا صغيًرا"
َى  أو ِبَمَرضٍ  اتَ م أو صاعْ ه  أصابََْتهُ  أو َحيى ه  "فنَََهَشْته حك ه  ال ك ياا، ف ا  َغ

 ".فيهما يَ ُ الدِّ  َوَجَبت اْلَحيى ِ  أو بالصاعْ ِ  فماتَ  وقََيىَده ُمَكَّىًفا ُحرًّا
عنوحما فيه فرل  ناك حمقكره ان شال اهلل يأش معنا يف ك اب الويات،  ناك فرٌل 

اها غل،ه  احلين، اش طصا يف الك ي قالصا: ال يض نه االبني الو ي والك ي، فيه مس
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وربطه، أما لص ح سه بي ال يض ن، ملين لص  ش ه حية، حطه يف ال يد وح سه 
يف غرفة وجد حية من برا،  ص ما ح ي اهللية معه، جد حية ولوغ ه، ط عاا فيه 

 تَ ما أوأيضاا اشكاح يف كالم  احب اليا ، قيين: أحمه  الف املق ب، و ة: "
"  قه املسألة اها اآ ص، علل شخص  ف ات باملرض، الرجين جاله مرض ِبَمَرضٍ 

جاله آك ة قل ية أو شةل ف ات،  ين يض نه أو ال يض ن   نا ماها قاح يف  
ك اب ال وب  ال يض ن، و ناك فر،ل بني الو ي والك ي، فهعين الو ي 

، وآيأش  قا يف ك اب الويات.  مض صحماا والك ي غي مض صن 
علل كين حاح املقوص   نا أن عني اهللر ال يض نها ل ان يو،  قا أشار اليه 
، ل ان ا تالف  اهللارثة وغيه، قاح: الض ان حمصعان: ل ان يو ، ول ان اتالف 
ما فيه اشكاح أن من أتلف احمساحماا فإحمه يض نه، ل ان اليو ما معنا ا  معنا ا 

جابه يف ال يد  يف يوه، الرجين تلف يف يوه ال أحمه أتلفه، مل ي لفه  ص لكن تلف
  ينا الو هلل وجوحماه ميد و ص يف يو ال ا ب،  ين يض ن أو ال يض ن   نا 
 يقصح: ال يض ن، يف باب الويات هكر بعض ال فا يين تأش معنا ان شال اهلل.

" مطلقاا يف ل ان اليو وال ل ان ال لف، ال، الكالم  نا عن ل ان َيْضَمْنه لم"
الشخص تلف و ص يف يو ال ا ب ال ا ب ال يض ن، اليو، يعا كصن  قا 

الرجين أ قه وح سه، ف ات ال بس ب اهلل ي، جالته آك ة قل ية، ان مات 
س ب ، لكن مات ال بُنه متسبببس ب اهلل ي  قا ما فيه اشكاح أحمه لامن؛ 

 اهلل ي.
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، غوب جصاالا أو غوب آيار ا   ل،ينا ح  حمصل،هلل املسألة، رجيٌن أ ق جصاالا
وه، جال آيين، جالت  اعقة من الس ال واح قد السيار ،  ين  قا وأ ق ا عن

ال ا ب تس ب بأل تس ب  مل يفر،ط ومل ي عو،، حط،ها يف حرز مللها وتلفد، 
يض ن وال ال ال ا ب  يض ن، حم كلم عن السيار   ل،ينا عن اهللر، يض ن وال 
 ملال يض ن  يض ن، واآم الض ان  قا: ل ان اليو، ليي ل ان اتالف،  ص 

 ي لف شيئاا، مل ي س ب ح  ال س ب ما فيه تس ب، لكنه لامن.
كقل  العارية، واحو اآ عار من  عارية، وحميلد  اعقة من الس ال وال جال 
لص وال أل آ ب من اأآ اب من غي تعو  منه وال تقوي، ومل يكن م س  اا يف 

ل ان  ليي قا ال لف، يض ن وال ال املس عي  يض ن،  قا ا ه ل ان اليو و 
 ا تالف.

فهنا اهللر  ين ُيض ن ل ان يو وال ال ُيض ن  ال ُيض ن ل ان اليو، لكن بقية 
اأمصاح ال ا ب يض نها ل ان يو وال ال  يض نها ل ان يو، اها تلفد يف 
يوه يض نها، أما اهللر اها تلف يف يوه ال يض نه ما مل يكن م س  اا فهقا ل ان 

 ا تالف.
ي لف ب عو  أو ب فريط، لكنه ال يض ن ل ان اليو، املس عاملس أجر يض ن اها أت

يض ن ل ان اليو، ال ا ب يض ن ل ان اليو، لكن ح  حمصل،هلل املسألة: اها 
عنوحما   ميان أحو ا حٌر وا  ر ع و، غو ه ا حط  قا يف غرفة و قا يف غرفة، 
ة ق  ة الو هلل االثنني جال م آك ة قل ية وماتا، مصت مفاج  ما له أل عال
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بال ا ب، يض ن اهللر  ال، يض ن الع و  ااصاب: حمعم، الع و يض نه ل ان 
 يو،  ص ل ان اتالف ما فيه اشكاح،  قا بالنس ة لعني اهللر.

حنن أ رجنا الع و، الع و مض صٌن ُيض ن عينه وُتض ن منافعه، ل ان يو ول ان 
ها فيه تلف ااتالف، أما اهللر: فعينه ليسد مض صحمة ل ان اليو اها ما فيه تلف، 

 حمنمثر أكن يوي ع و ح  ما هكرحما.
ْرًها اْستََْعَمََّه وإن: "املسألة اللاحمية: مناف  اهللر، يقصح فيها املونف  ََ" 

ما القل حوين  نا  غوب منافعه قاح: تعاح تواوم وتش  ين وتشيين وكط وت ا 
 غوب عن ، مناف  اهللر مض صحمة وال غي مض صحمة  م قص،مة وال غي م قص،مة 

ْرًها اْستََْعَمََّه وإنم قص،مة، وهلقا قاح: "  " اآ ع له ا ن احم ف  ال ا ب.ََ
الرجين بوح ما  "َحَبَسه أوفيه  صر  ثاحمية: ما احم ف  لكنه ح ي املناف ، و ة: "

 يطل  ي ي  ويش ل ويواوم، قاح له: تعاح وقفين عليه ال اب، ف نعه من ال كس،ب.
 قا  ص معىن  "ُأْجَرتُه فعَّيهناف   ص: "يف الوصرتني يض ن منافعه، ول ان امل

ل ان املناف ، يعا فعليه أجر  ملله  الح  قه املو ، الرجين  قا رات ه الشهرل 
عشر  الف لاير، وأحمد حابسه شهر ب ي حق تض ن عشر  الف لاير، أو اآ ع له  
كر اا: قاح: تعاح شيين وحط، الع ين القل قو،مه لص كان بأجر ، أجر  امللين عشر 

 ف لاير، يليمه أن يوف  له عشر   الف لاير،  قا  ص حكم املناف  مض صحمة. ال
 ار عنوحما: ا  مة اما ع و واما حر، الع و: مض صحمٌة عينه ومض صحمٌة منافعه، 
اهللر: عينه ليسد مض صحمة، ما حم كلم عن ل ان ا تالف آيأش معنا يف الويات 
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ض ن  ال يض ن عينه، ان شال اهلل، لكن ل ان اليو: ح سه ف ات الرجين ي
 ح سه وعط،له عن ال كسب واملناف  يض ن منافعه.

حمأش ا ن ا، مساحلين ت علق بال ا ب، ما القل أب علل ال ا ب  املؤلف ط اعا 
فر،ل الصاجب علل ال ا ب وهكر  صراا عويو ، ولكن أب أن حمعلم أن أ م ما 

 أب علل ال ا ب أمران: 
 ا ب ر  امل وصب، والر  له الر ، فيهب علل ال اُمر اُول: -
  صر:
 .قو تكصن العني باقيٌة  اهلا 
  ،وقو تكصن العني زا ت وكسند، كان مريض و ار طيب

 فنقصح: أب الر  بالييا  .
 فإن كان فيه حمقوان فيهب ل احمه: 

الض ان، والض ان أيضاا يو ين ك ه: ل ان  اُمر الثاني: -
 ال عي،ب والنقص، ول ان ال لف:

 لنقص: غوب ملالا  ابةا تسصم عشرين ألف لاير، يعا ل ان ا
وتركها ومرلد عنوه، ير ، ا مريضة وال ما ير ، ا  ير ، ا مريضة، يض ن 

 نا وال ال  حمقصح: حمقص آعر ا بس ب  -أل يض ن النقص-ال لف 
املرض، بوح ما  ة عشرين ألف  ارت قي  ها عشر  الف، حمقصح: تر  ا 



2231 
 

ي،ب معىن الض ان، فيو ين فيه ل ان ال عوتر  فصقها عشر   الف لاير،  قا 
 ول ان النقص.

  ،ول ان ال لف، لص تلفد: غوب  ابة أ ق حوان حق غيه
ف ات  قا اهللوان عنو ال ا ب، فعليه أن يض ن قي ة  قا اهللوان، 

 و كقا.
مساحلين م فرقة يف ال وب، ط عاا الحمثصا مسألة  ا ن آيقكر املؤلف 

 ا وال ما ألكها  ال ألكها.مه ة: ال ا ب ب و ه للعني ألكه
أيضاا من  صر الض ان، عنوحما قلنا: الر  والض ان، الض ان يو ين فيه: ل ان 
عيب، ل ان حمقص، ل ان تلف، ول ان املناف  بأجر  امللين، غوب السيار  
وجلسد عنوه شهر، كم أجر  السيار  شهر  عليه أن ير  ا، واها  ار فيها 

   أجر   قه السيار  ملو  شهر.حا ث يض ن، وعليه أيضاا أن يوف
وآيأش تفا يين ومساحلين يف  قا ال اب، و قا ال اب هكر املؤلف فيه مساحلين  

"  قه مسألة مه ة َأضعاَفه َغرِفَ  وإن بزِيادتِه المغص  ِ  رد   ويََََّْزفُ كلي ، أوهلا: "
يف  قا ال اب، يليم ال ا ب ر  امل وصب بييا ته، طيب الرجين غوب  ش ة ما 

ا مخسني لاير، وحط،ها يف جوار، وبىن جوار قي  ه عشرين ألف لاير، تسصم هل
 احب اخلش ة قاح:  ش د مصجص   يف ااوار، أحما أريو اخلش ة اخلا ة يب،  
كيف حمطل،  ل  اخلش ة  اخلش ة مصجص   وال تلفد  مصجص  ، ملكه زاح عنها 

ه، قاح:   فيوال باقة  ملكه احم قين وال باقة  املل  ما احم قين، حقة أحما م  س
اعطا اخلش ة، قلنا: ما حمقور حمعطي  اخلش ة أم عشرين لاير اال اها  ومنا جوار 
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قي  ه عشر  الف، قاح: واهلل ما  ة مسئصليد،  ش د وتعي، علة،،  ق العشرين 
 رد   َزفُ ويَََّْ لاير، قاح: ال،  ش د، له حق  علل املق ب له حق، يقصح ل : "

 "، حهر  بىن عليها برل.َأضعاَفه فَ َغرِ  وإن بزِيادتِه المغص  ِ 
، بنيد عليه  علل كين حاح املق ب عنو اأ  اب يقصلصن: أن مل  املال  بال 
يليم ر  ا، لكن يقصح  احب اهللارثة، واهللارثة باملناآ ة اها قرأمت يف باب ال وب 
، اوالعارية آ هوون كلي ينقلصن عن اهللارثة، بقية اأبصاب ما جتوون عنه حمقالا كليا 

والس ب: أن شرحه علل املقن  املصجص  منه  ص  قا القطعة فيها العارية وفيها 
ال وب وفيها الشفعة، فقط  قه اأبصاب، مط صي يف آد جملوات، ثالث 

 أبصاب، وال وب يف جملوين باب ال وب، حمفيي فيه فصاحلو ومساحلين.
ش    ي ة،  املهم، فيقصح اهللارثة: لكن اأو، لل ال  ابقال ال نال وأ ق الق

بعشرين  ق عشرين عليها، بعها، لكن اها متس   قه يقصلصن: ليي لعرل   امل  
 رِفَ غَ  وإنحق، بعض أ ين العلم  الف، لكن املق ب  كقا، و قا معىن قصله: "

 ".َأضعاَفه
َال:   ين  احب اخلش ة ي  ل،  ااوار  س

 ص .قوال، لكن أل   ش  ه، كس،ر جوارك وجيب اخلش ة،  قا املال  ا : 

َال:  (33:31:35غي مس صي ) س
اهللارثة اللة طُ    قه اأبصاب اللالثة: العارية وال وب  ال ال طُ  ،ال  ا : 

 والشفعة، أكن فيه باب راب  اهلل أعلم، طُ   رآاحلين ماجس ي أو  ك صراه.



2233 
 

 قا "، َأضعاَفه َغرِفَ  وإن بزِيادتِه المغص  ِ  رد   ويََََّْزفُ عرفنا ا ن معىن قصله: "
ييا   " ماها يعا  ر  امل وصب ببزِيادتِهمعناه، اهاا املسألة اأو،: وجصب الر ، "

 ماها يعا  الييا   حمصعان:
 زيا ٌ  م ولة. -
 وزيا ٌ  منفولة. -

جرام، أوح ما كان يسصم، أحمفق عليه  933غوب ك كصت   ي،  ار  جاجة 
،  ما شال اهللال ا ب أكين وشرب و وال وكم، أو شا  غو ها   ي  وكمت 

لاير ا ن تسصم ألفني، أكل،ها وشر،هبا واع ىن هبا  233كاحمد ما تسصم ملالا 
وحط،ها يف اهللمثي  وجاب هلا راعة وا،   ره، ير  ا بالييا    ااصاب حمعم، يليم 
املال  يوف  له شةل  يقصح: ا ف  ل حق اأكين، ا ف  ل حق الشرب  ال يليمه 

 ه،  قه الييا   امل ولة، السه ،ن.شةل،  قا معىن قصله بييا ت
الييا   املنفولة ملين: الصلو، غوب شا  كاحمد حامين، ولعد اهلل ين، وما شال 
اهلل  ارت ثالث أرب  شيا ، وتناآلد وتكاثرت ح   ارت قطيعاا، يليم ر  

 القطي  كله أو ال  يليم ر  القطي  كله،  قا معىن الييا   امل ولة أو املنفولة.
سألة بعو هل ، و ة مسألة: يقصح:  قا غا ب، شاف قطعة هكر املؤلف م

أرض عه  ه ف وب اأرض، أ ق ا من مالكها، قاح له: اطل ، وأ ق ا وبىن 
عليها، بىن عليها فيال، بىن عليها ع ار ، بىن عليها آصل جتارل أياا ما كان، أو 
 هللغوب أرض  اهللة لليراعة وحط فيها خنيين، غرو فيها خنين،  اروا ما شال ا

ثالث  الف خنلة، ف ا الصاجب علل ال ا ب  نا  الرجين يطالب بأرله، رف  
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 عص  يف اثك ة، هللني مشد الوعص  و ارت االسات ومر  ي يب  قا ومر  
يأش بإث اتات كان الرجين بىن الفيال أو اف  هلل املركي ال هارل أو ما شال اهلل بوأت 

 :حكم القالة  يقصح املؤلفالنخيين تل ر، فوور حكم القالة، مباها يوور 
ََّْْاُ  َلزَِمه َغَرسَ  أو اُرضِ  في بَََن  وإن" ِصها وَأْروُ  اْل ْْ ُُجرةُ  س ي والت نََ " وا

  قه عو  أمصر: 
: القل ، حمقصح: شيين خنل   بىن يف اأرض الفيال، أو غرو فيها النخيين، يليمه أوالا

شيين امل ىن  ال نال؛وتصكين علل اهلل،  قه اأرض حقد، القل : قل  ال رو وقل  
 ت ع  من أآاآاته وآل، ا أرلة.

املشكلة ان القل  ماها يفعين يف اأرض  يعوم اأرض، عنوما تقل  أآاآات 
الوار، تقل  النخيين من جقور ا اأرض تنعوم، كاحمد أرض مس صية ا ن  ارت 
 ،أرض ُىف،ر ، ا ن يرج،  ل اأرض بعو ما شاح خنيله آُيج  ل اأرض م ضرر 

فنقصح: يليم  تسصية اأرض،  قا اللان، جتيب ع اح، جتيب مؤآسة ح  
 تسل، ا اأرض مس صية.

ثاللاا: أحمد جالسة اأرض مع  ملو  آنة، قاعو ت ا فيها، أجر   قه اأرض آنة 
 ماحلة ألف لاير، يليم :

 تقل  بنياحم  أو خنل . أواًل: -
 تسص،ل ل اأرض.  انًيا: -
ماحلة ألف؛ أجر  السنة، آنة وال آن ني توف  ل أجر    الثًا: -

  سب مو  ال وب.
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ِصها وَأْروُ " الرابا: - ْْ " ماها يعا  اأرض  قه ق ين أن يُ ىن نََ
عليها وبعوما ُبا عليها وُآُصيد تأثرت وال ما تنقص قي  ها  حمقود 
قي  ها، ف وف  ل الفرل، قاح: واهلل  قه ق ين ما تعومها أحمد كاحمد تسصم 

 ما تسصم اال واااحلة ألف، علي  ماحل ني ألف.مليصن، ا ن 
  قا بالنس ة هلقا الرجين القل غوب اأرض وبىن عليها.

ا، الرجين  قا جال وجو عنوك  الرجين القل بعوه ماها فعين  غوب جارحاا أو ع وا
، و قا الوقر مم از يف الويو، وأ ق من  الوقر غو ه، و ار كين   قر ملالا

و يويو هبقا الوقر طيصر ما شال اهلل ت ارك اهلل، أأآ صي و ص طال  رحلة  يو، و 
ا و ار يأ قه معه ويقصح له: رو   يو، احميح  يو   ،  يو  غوب ع وا
طيصر،  يو أراحمب، أو غوب فرآاا و ار يطل  به الويو ويويو به،  قه ثالث 

شهصر و ص يويو ما شال اهلل ويع   اللالجات من  5 صر، وقاعو يوي ملو  
  قا الويو ملٌ  ملن  ما القل يليم    قه الطيصر،

ََ  فَََرًسا أو َعْبًدا أو جارًحا َغَصبَ  ول " " الويو َماِلِكهفَِّ  َصْيده  بذل  فَحصى
، فهعين  قا حك ه ملين الن ال املنفوين، طيب ُنه مالهاهللا ين ملن  لل ال ؛ 

 ين يليمه اأجر  وال ال  أ ق فرو، حمقصح: أ ق فرآاا أو  قر، و ين يويو به 
و  شهر، الويو يكصن لل ال ، طيب  ين يليم ال ا ب أجر  وال ال  يليمه مل

ُن مدة الصيد أخذت حْ  فيها بعن أخذت أجر  قالصا: يف غي مو  الويو؛ 
،  قا الرجين يطل  مخيي ومجعة يويو، بقية اأآ صي ول  الوقر عنوه الصيد

ويو وت وأ يح لليف ال يد، طصح اأآ صي مخي أيام  قه علي  أجر ا، عنوما تن
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تويو  قه املو  مس لنا  من اأجر ، مقابلها يأ ق حقه املال  بأ ق الويو، 
 ط عاا  قا باٌب قضاحلة بالورجة اأو،، كله منازعات.

اها أكين ال ا ب يض ن،  قا أكين مل  غيه، يض ن ما أكله،  ص أكين محام 
أكين حق  أكين  قا،  قا القل  ا ه ملٌ  ملن  لل ال ، فهص أكين حقه وال

 غيه  أكين حق غيه، فيض ن املأكصح.
مو  الويو ما يوف  أجر ، أ ق املهل  و ف  عصلاا عن املهل ، أكن يطل  له أكلر 

 من اأجر ، اهلل أعلم،  قا القل يمثهر والعلم عنو اهلل.
ه عن  ف ه، طص،ر فيه،  املسألة الد بعو ا: الرجين غوب ك ا يقصلصن: شيئاا، ف ي،

  منه آرير،  ن  منه  والب،  ن  منه باب، غوب ق اش غوب  شب و ن
و ي،طه ثصب، غوب بقور را  زرعها ا،   ره، ف ا اهللكم يف  قه املسألة  هكر 

 املونف أيضاا  نا أ ن آد أو آ    صر.
" أ نها ق،و،ر َغهَصبََ  الث َ  أو وَقصىرَ  اْلَغْزلَ  وَنَسجَ  اْلَمص غَ  َضَر َ  وإنقاح: "

 اهلل أعلم، ق،و،ر يعا غسين، قاح الشيخ ابن علي ني رمحه اهلل يفبوون ال شويو، و 
الشر  امل   : قو،ر اللصب: أل غسله بعو أن كان وآخاا، قاح اللعال  يف فقه 

 الل ة: ال سين لءشيال عام والقوار  لللصب  اص، فق،و،ر اللصب يعا غسله.
 اولة.آرير وال ط " عنوه  شب و ن  منه ما شال اهللونحَ ه الخشبَ  وَن ىرَ "
 " بقور  ارت زري ما شال اهلل.َزْرًعا الحب   صارَ  أو"
 " غوب بيضة وما شال اهلل فقسد وطل  منها  جال.فََْرًخا البيض ُ  أو"
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 " أ ق حمصا  متر وحط،ها وما شال اهلل  ارت خنلة.َغْرًسا والنَىَ  "
 ما الصاجب عليه  عهو معة: 

من  اال حمصا  قي  ها رب  لاير، ليمه الر ، أحما ما غو د َردىه" "  .1
 اهللني أر  علي  خنلة بألفني لاير  حمعم، يليمه الر .

ِصه "وَأْروَ  .2 ْْ " قاح ل : أحمد كس،رت  ش ، ا ن  قا الرجين نََ
ما القل حوين منه  كان فيه  شب، قص، اخلشب، ملا كان اخلشب  قا 

س،ره  ار ك  ملا كان  ش اا م كامالا كان قي  ه ملالا ماحل ني لاير، ملا قو،ه
قي  ه مخسني،   رك،ب  ش اا قي  ه مخسني و ن  منه  والب،  ار 
الووالب قي  ه ماحل ني، ير  الووالب أم ال  ير  الووالب، ويوف  ل كم  

 مخسني لاير حق النقص.
، فضربه آ احل  أو ع لاْلَمص غَ  َضَر َ أيضاا قو يكصن عنوحما " ة، قو " ُحلة ملالا

 إن حمقود فإحمه يض ن أرش النقص.تنقص القي ة وقو تييو، ف
" الرجين  ين يون  يف  قا الووالب أآ صي  لَّغاصبِ  شي َ  وال" .3

كامين، و ص يركب ويضرب وكقا، فهين يليم املال ، يقصح: أعطي  
الووالب ولكن اعطا أجر  ع لة، يليم املال  أن يعطيه أجر  علل ع له  

ي له ا  اا، ليال، ما يليمه، أحمد كند تع ين يف ماح غيك م معاا أو غ
 أجر .
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ِصه َضمانُ  ويََّزُمه" .4 ْْ "  قه قاعو  عامة أن ال ا ب يليمه نََ
 ل ان حمقوه.

ِصه وَأْروَ طيب ما الفرل بني قصله: " ْْ ْْصِ  َضمانُ  ويََّزُمه" و "نََ "  أحما ما أعرف هنََ
 ااصاب، لكن حمس   منكم.

ِصه وَأْروَ يقصح الشيخ: أكن أن حن ين قصله: " ْْ  ويََّزُمهو "" حمقص القي ة، نََ
ِصه َضمانُ  ْْ  " حمقص العني.نََ

حمقص العني غال اا يقارحمه حمقص القي ة، لكن  ين أكن حمقص العني يقارحمه زيا   يف 
القي ة وال ال  اخلوال، اخلوال أكن أن يكصن حمقص يف العني وزيا   يف القي ة، 

وين حيوآ أش املسألة: اها  ول رقيقاا يليم ر  الع و م  قي  ه، لكن فيه  صر  
فيها حمقٌص يف العني وزيا ٌ  يف القي ة وليي فيها شةل، و صر ا: في ا لص غوب 
ا  يناا  ناا مفرطاا، أو جارية  ينة  نة مفرطة، آص،م ريالة عنو  ملالا ع وا
ال ا ب، و ار ما شال اهلل جس ه طيب، حمقص   صن وهللصم وكقا، لكن تييو 

 القي ة وال ال  تييو القي ة.
ر غي مض صن، آيأش معنا أن ت ي، السعر غي مض صن، السعر القل ت ي، السع

 ص اخنفاض اأآعار  ون أل ت ي يف العني، يعا ع و ملين ما  ص حال ه، آيار  
ملين ما غو ها ك ا  ة، ما حوين  ص ت ي، يف آعر السصل فقط، كان أوح 

رالة ر اأالسيار  هبقا الشكين، اأرالة أعطي  ملاح أولهلل يف اأرالة، أآعا
ما تنخفض وترتف   غوب أرلاا وما بىن عليها وال ت يت عينها وال تعي، د وال 
زا ت وال حمقود، علل حاهلا، ماها حوين  غو ها يف أيام غالل كاحمد  قه 
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اأرض مبليصحمني، حوين   صط يف اأآعار  ارت قي  ها مخس احلة ألف، رف  
صيض ل  وصب منه ب ععليه  عصم ف كم القالة بالر ،  ين حيكم القالة ل

 مليصن وحمص  ال،  قا ت ي اأآعار ال عالقة لنا به، ف  ي اأآعار غي مض صن.
يقصح الشيخ  نا: أحمه أكن أن يكصن اأوح يقوو به من فعله واللان من غي 
فعله، فيوي عنوحما ثالثة اجتا ات، ما الراجهلل منها  أو حمقصح احمه تكرار، ممكن 

 .يكصن تكرار، اهلل أعلم
بعو ال وب وق ين الر ، واأوح بعو الر ، يعا كأحمه احم هد املسألة   أتل بقاعو   

" ممكن يكصن  قا، ممكن حمقصح: ان  قا آيال املؤلف َضمانُ  ويََّزُمهيف ال اب: "
بعوما هكر  قه املسألة واحم هل منها ول  قاعو ا عامةا يف ال وب و ة: ليوم 

 كأحمه واهلل أعلم كأحمه أقرب يف وجهةل ان النقص يف كين م وصب، يعا  قا  
ِْْ   نُ َضما ويََّزُف الغاصبحممثرل لعله أقرب، أحمه احم هد املسألة   قاح: " نََ

 " قاعو  يف ال اب، واهلل أعلم.المغص  
ه" أل امل وصب "و  ل، انُ  وي،لي،ُم ال ا ب وهلقا قاح ال هصش  نا: " لص بن ات حمم،قنوه

 .فهعلها كأ ا مسألة جويو ، واهلل أعلم هللية أمرض، في رم ما حمقص من قي  ه"
مسألة فيها: ل ان القي ة كاملةا، ور  العني وأكن    هكر املونف 

َُ  ُخِصيَ  وإنقي  ها أزيو، و ة: " ول ال ا ب " يقصح: اها  ِقيمِته ما َردىه الرقي
: أرش  قه ااناية، واخلوال آيأش معنا يف باب ااناية علل  ا مالرقيق يليمه أوالا

 ون النفي: أحمه اها ما جىن علل ما  ون النفي بالنس ة للع و فإن فيه ما يف اهللر 
منسصٌب ا، القي ة ال ا، الوية، يعا: اها قط  يول ع و  ففيه قي ة الع و، و نا 
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يقصح: اخلوي ني أب فيه ا ك اح القي ة، آيأش معنا لابط  قا يف باب ااناية 
  قه ااناية، ول ان  قه ااناية يكصن بالقي ة، علل ما  ون النفي، فعليه أرش

،  ج دةُن العين مطيب العني باقية ير  ا وال ما ير  ا  ير  ا، فيليمه ر ،ه؛ 
صاب ، واملسألة آ أش معنا يف أبُن هذه ال ناي  ُتضمن هكذاويليمه الض ان؛ 

 اانايات ان شال اهلل.
َْ َ  وما" ر اها حمقص امل وصب بنقص اأآعا"  قه مسألة، َيْضَمنْ  لم بسعرٍ  نََ

فقط، حمقص آعره، السصل ت ي: يرتف  وينخفض، فالقل حوين أحمه يصم ال وب  
كاحمد أآعار السصل مرتفعة، ثان يصم مسكني ال ا ب  قا، غو ها اليصم قي  ها 
مليصن،  ور قرار حولد حرب حولد مشكلة يف بلو من ال لوان وأ م هل  

 النوف،  ين يليمه ل ان  قاح: ال، ما له عالقة ا، أن اخنفضد قي ة العقار ا،
  ص، فيليمه ل ان النقص اهللا ين بالسعر.

و نا مسألة أيضاا مه ة، قالصا: ال ُيض ن ربهلٌل فات بال وب، الرجين تاجر، يقل،ب 
أمصاح ال هار  وي ي  ويش ل، حساباته يقصح:  قه اأرض لص كاحمد عنول كند 

مليصن  كقا،   فعلد كقا، اأرض  قه قي  هابع ها   اش يد بامل لغ اهللا ين  
لص كاحمد عنول  الح  قه اخل سة آنصات كان ا ن عنول عشرين مليصن 
وأث د لكم  قا باهللسابات وباأمصاح املصجص   عنول، لص ما ُغو د  قه 
حم يه ها،  ين ي رم ال ا ب أو  ين يض ن ال ا ب الربهلل الفاحلد أم ال  ال يض ن 

 .ال ا ب الربهلل الفاحلد
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 بسعرٍ  َْ َ نََ  وما  احم قين ا ن ا، مساحلين أ رم ت علق بض ان النقص، فقاح: "
صن  و قا " يقصح: ما حمقص بسعر  فإحمه غي مض ببَُْرئِه عاد ِبَمَرضٍ  َيْضَمْن وال لم

عرفناه، املسألة اللاحمية:  قا امل وصب مرض،  ابة وال مجين وال حوان وال ع و 
 ة قاح: يا فضيلة الشيخ القالة أحما أطلب وال غيه، مرض فق ب املال  لل  ك

فالن أن ير  علة، العني امل وصبة وأن يوف  ل عشر  الف لاير؛ أ ا مرلد 
عنوه و قا املرض تس ب يف حمقص قي  ها، فل ا حكم القالة بقل  وجال يصم 
تسليم العني اها باملرض قو زاح، وعا  الرجين ما شال اهلل حمشيط وما فيه بأو،  ين 

" ببَُْرئِه ادع ِبَمَرضٍ  واللنقص يُوف  أم ال  ال يُوف ، عا ت، وهلقا قاح: "ل ان ا
 فاهلل و هلل رب العاملني.

ا قي  ه عشر  الف، عنو الر  قي  ه عشر  الف، في ا  اهاا عنوحما: غوب ع وا
بينه ا حمقص ا، تس   الف، يض ن األف وال ما يض ن  يف الوصر  الد 

 .هكرحما ا: مرض   برأ ال يض ن
طيب فيه  صر  ثاحمية: الع و  قا ما يعرف يسصل، وال يعرف ك  يصتر، وال عنوه 
،  ينار وال  ر م وال لاير، ف رض  ار قي  ه  أل مهارات، قي  ه عشر  الف ملالا
تس   الف، بعو ما مرض الرجين عل، ه قاح: تعاح،   ،له  ور  ك  يصتر، عل، ه 

 وار قصل، لكن املرض مس  ر،  ارآصاقة السيار ، عل، ه الط خ،   ،له حما ل ف
عنوه مرض فشين كلصل كقا، أياا ما كان املرض، يصم الر  قي  ه بوح ما كاحمد 

 عشر  الف  ص حمقص ل سعة  الف.
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جال يصم الر  قي  ه مخسة عشر ألف بس ب ال علم ال بس ب برحله من املرض، ر ،ه 
عطة ي قاح: تفضين  قا ع و قي  ه مخسة عشر ألف، اعطا مخي  الف فرل،

لل ا ب شةل  ال يعطة لل ا ب شةل، قاح: ال ما أعطي ، أحما أطال   بألف 
 بتعَّيمِ  عادَ  إنو لاير، كيف تطال ا بألف لاير  له حق أم ال  ماها يقصح املونف  "

ْْ َ  َضِمنَ  َصنع ٍ  صجص  النقص مُن هذا شي  ليس من جنس النْ ، " النَى
م    تُر  والنقص ُيض ن، النقص مصجص  أأم ال  النقص ُيض ن، الييا   تُر ، الييا

 غي مصجص   النقص مصجص ، أحما يف مسأل نا اأو، النقص مل يعو مصجص اا.
ا ن زيا   يف امل وصب ليسد حمقواا، زيا   لكن أعق ها حمقص، واثولة النهاحلية 
أحمه ال زيا   وال حمقص، يعا: غوب بقر   ييلة،  ار يأكلها ويشر،هبا ويع ىن هبا 

ق ب هبا للط يب ال يطرل،  ند، كاحمد قي  ها تس   الف،  ند  ارت وي
 قي  ها مخسة عشر ألف، بعوين أ لها فوارت قي  ها اثنا عشر ألف.

جال وقد الر  قاح: تفضين،  قه بقرت  أ قحما ا و ة واحمية  الف ا ن قي  ها 
صح يق اثنا عشر ألف، يقصح: ال، ر  علة، كم  ثالث  الف لاير، له حق  ماها

ََْصتْ  َهِزلَ  أو َنِسيَ   ُم ِقيمُته فَزاَدتْ  َسِمنَ  أو تَََعَّىمَ  وإناملؤلف  "  َضِمنَ  فنََ
" اها تعلم  قه  صر  الع و، كان ما يعرف ك  يصتر وال آصاقة وال شةل، الزيادةَ 

قي  ه عشر  الف، فعل، ه، ا ن بعو ما تعلم  قا تعلم يف مل  من  يف مل  
ال   مل  املال ، عل،  ه أحمد م مي، ما ل  شةل علل ال ا ب وال يف مل  امل

ال عليم،   بعو هل  حمقص عنوك وحمسة الونعة الد تعل ها، حميلد قي  ه، كاحمد 
عشر   ارت مخسة عشر   رجعد مر  ثاحمية ا، عشر ، ير  الع و وير  فصقه مخي 
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، حمقص حوين يف ملكه وال ما حوين يف ملكه  حمقص يف ُنه نْ  الف لاير؛ 
 ملكه، في .

كقل  لص أحما أعطي    ييلة  ارت  ينة   رجعد  ييلة ك ا كاحمد أو أحسن 
مما كاحمد ح ، أحسن مما كاحمد لكن فيه حمقص، تض ن وال ال  ال ا ب يض ن، 

" ملاح الع و، عل، ناه ك  يصتر وحمسة، َنِسيَ " ملين ملاح ال قر ، "َسِمنَ  أو"
ََْصتْ " ا  ، تض نها وال ما تض نهة في مَّكيُن الزياد" الزيادةَ  َضِمنَ  فنََ

 تض نها.
َُوىلِ  ِجْنسِ  غيرِ  من عاَدتْ  ل  َما" " اأوح أو اأو،، لكن اأول، ما أ ن أ ا ا

َُوىل  ِجْنسِ  غيرِ  من عاَدتْ  ل  َما  ي ة، " قضية " ماها يعا  يعا حمفي الا
ا ملالا  ييين ول يف، و  ،له حما ل عالد تكل نا فيها منق قليين، ملاهلا: غوب ع وا

ريالة و ار ما شال اهلل قصل وشويو وعنوه مهارات آكرتارية وكقا،   بعو 
هل   يح ترك الريالة وترك اأمصر و ار لعيف ك ا كان، من عشر  الف 
 ار مخسة عشر ألف م  ال طصالت الريالية  قه   حميح ا، عشر  الف م  

 صحمة.ا اح الريالة، اخل ي  الف مض صحمة أم ال  مض 
قاح: ال أحما عنول حين، فقام ب علي ه الك  يصتر، قاح: أحمد ما ينف  ل  ريالة 
آأعل،   ك  يصتر، فعل، ه ك  يصتر  ار مخسة عشر ألف، جال ليسل،   اياه 
م علم ك  يصتر وقي  ه مخسة عشر ألف، تطال ه خب سة  الف أم ال  أطال ه خب سة 

 املسألة الد قلنا: ان كان فيه ، ملينُن الذي عاد ليس من جنس اُول الف؛ 
 مرض   تعليم  نعة، جني   ر.
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َُوىل ، ِجْنسِ  غيرِ  من عاَدتْ  ل  َما" ثَََرهماأَ  إال َيْضَمنُ  ال ِجْنِسها ومن ا َْ "
تعلم ك  يصتر وحمسة، ورجعنا عل، ناه مر  ثاحمية، كان أوح شةل عشر  الف أحمه 

ة ورج  ال ا ب عل، ه جا ين،  ار عنوه مهارات  ار مخسة عشر  ألف، حمس
ُنه عاد نفس مر  ثاحمية فوار مخسة عشر ألف، يض ن أم ال  ال يض ن؛ 

 .الشي  اُول

ثَََرهما إال َيْضَمنُ  القاح: " َْ تر ما " كيف أكلر ا  املر  اأو،: تعل،م يف الك  يص َأ
ه  شال اهلل الفيويص والك ابة، املر  اللاحمية تعل،م بي أقين، املر  اأو، و لد قي 

عشرين ألف، املر  اللاحمية  ار بي مخسة عشر ألف، يض ن اأكلر أم ال  يض ن 
  للعشرين، يض ن مخي  الف،  قا القل يقووه.
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: "فويٌن: حكم ما اها  لط امل وصب أو    ه أو غي هل "  قا قاح 
 ليي من كالم اليا ، يقصح شيخنا الشيخ  احل بن علي ني:

ما زيو يف الك اب 
 لل يان

 قرأن، واتركه للعيانال ت 

 يعا شصفه بعين  وال تقرأ فيه، ما قاح املونف.
َه:" " ا ن ال ا ب ماها فعين  أ ق من امل وصب يَََتَميَىزُ  ال بما َخََّرَ  وإن فص

متر، أ ق منه عيناا من اأعيان    لطها مبلكه، يعا فيه شةل حق ال ا ب وفيه 
و ول  كله يف كرتصن واح شةل حق املال  و لطص ا م  بعض يف   ن واحو،

حق املال  وحق ال ا ب، فهقه هلا  صرتان: أن خيلط املاح امل وصب بشةل  
ي  يي عنه، غوب متر آكرل وولعه يف الكرتصن م  متر العهص ، ا  لط، ما 

ميز ُنه خَّطه بما يتاهللكم  حمقصح: حمفي اأحكام السابقة، يليم الر ، ملاها  
 .عنه

 غوب ماحلة كيلص من متر العهص ، وولعها يف كراتني طيب حمف ض أحمه يقصح:  قا
م  ال  ر السكرل، حمقصح: طل،  ال  صر افرز ا، افرز متر العهص  وآل، ه للرجين، 
يقصح:  قا فرزه ي كلف عشر  الف لاير،  ش برجاح وأقصح: طل،عصا ل ح ة ح ة 

م غر  من متر العهص ، مشكلة أم ال  مشكلة، عليه أن ير  ا أم ال  عليه، وان
ألعافها، لص قاح: أ الا  قه العهص  ما تسصم عشر  الف، أحما لص  ش بعامين 
يطل،عها وأيي ا تسصم هلا عشر  الف، يليمه الر  أم ال  حمرج  ا، قاعوتنا، يليم 

 أن ير ه ولص غرم ألعافه، ما عنوحما مشكلة.
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 لكن  نا: لص  لطه ب ي ما ي  يي، غوب زيد وكب، الييد علل زيد عنوه يف
ال يد، اما أن يكصن من جنسه أو من غي جنسه، أ ق زيد زي صن وحط،ه يف 
زيد اليي صن القل عنوه يف ال يد،  قه  صر ، أ ق زيد زي صن وك ،ه علل زيد 
  سم، وال  ل،طه باليع ، وال أل شةل من اأشيال، وال أكن متيييه، ف ا اهللكم 

 ِحنط ٍ  أو زيٍت،َ يَََتَميَىزُ  ال بما ََّرَ خَ  وإنحم وأ أوالا مبا لص  لطه مبلله، فقاح: "
َْْدرِ  َشريكانِ  فهما"  ات جصاب الشرط: "ِبِمْثَِّهما " ا ن ماها هفي مالَْيِهما ب

حوين   قا  ب، زيد زي صن يف زيد زي صن، كم القل غو ه  غوب ل ، 
والقل عنوك  ل ،  قا الصعال فيه ل ين، ما حكم  قا الصعال  قاح:  قا الصعال 

ه لل ا ب وحموفه لل ال ، شريكان بقور ملكيه ا، فإن كاحما م ساويني يف حموف
القي ة، كلها حمفي النصي،  قا زيد زي صن ااصف ملالا أو كقا و قا حمفي النصي، 

 فه ا شريكان، ان كان  قا ل  و قا ل  شريكان منا فةا.
و  ة ب الوصر  اللاحمية أيضاا يف اخللط مبا ال ي  يي: غوب ثصباا، ق اش، وأتل

و   ه، بوح من الق اش اأبيض  ار عنوحما ق اش با أو أزرل أو أ ضر ا، 
أ ره، ا ن ال ا ب عني ماله مصجص  يف  قا الق اش أم ال   ين من حقنا أن 
حمأ ق الق اش كله بو  ه وحمعطيه لل ال  وحمقصح لل ا ب: ما ل  شةل  حنن 

ي يف وان كان تم  ور ع ين ال ا ب، كصحمه  ص تعب و ين يو غ  وره، ح  
ماح غيه، لكن عني ماله مصجص ، حمقور حمأ قه منه بوون حق  ما حمقور، ف ا 

 اهللين  
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  هأوح شةل حموص،ر ا:   غ اللصب، لد، آصيقاا، أ ق السصيق، يقصلصن: السصيق: 
ب ، فأ قه ول ،ه؛  ن  منه يعا وج ة، ل ،ه بالو ن، غوالبَُرم المحم  المطح ن
حقه أو الو ن أو شةل و لطه،  نة زيد  لطه، أو آصيقاا وحط، عليه الييد 

عكسه: غوب زي اا وعنوه آصيق، كلها آصال، يف اأ ي أن  قا  لط امل وصب 
مبا ال ي  يي، بعو ما  لطه تقور تقصح له: طل،  ل الييد  ما تقور، تقور تقصح: 

 اعطه الرجين الييد و ل،ة السصيق عنوك  ما أكن، ف ا الع ين  هلا  صر:
عو أن تكصن القي ة باقيةا  اهلا، غوب زي اا قي  ه مخسني لاير، وب  رة اُول :الص

 لطه بييد    ر حمفي القي ة مخسني لاير، بعو  لطه بالسصيق قي ة الييد يف 
َْْدرِ  انِ َشريك فهماالسصيق مخسني لاير ما حمقود وال زا ت، ف ا اهللكم  قاح: "  ب

ال ، قا الييد حموفه لل ا ب وحموفه لل " حمقصح:  قا السصيق أو  فيه مالَْيِهما
ممكن  ،ُنه ممكن يك ن غصب لتر وحطمها في لترينما يليم حموف وحموف؛ 

يكصن غوب ل ن وحط،ها يف ل ، ممكن السصيق  قا قي  ه ماحلة لاير والييد  قا 
قي  ه عشر  لاير، توي الشراكة كم  مل تي  قي ة السصيق ومل تنقص، ومل تي  قي ة 

 لل ال . %13لل ا ب و %93تنقص، فه ا شريكان:  الييد ومل
 ال، حوين حمقص، أحما أعطي ه زيد قي  ه عشر  لاير، ملا ولعه يف الص رة الثاني :

السصيق حمقود قي ة الييد، يعا ما  ار الناتىل بعو اخللط أن الييد علل قي  ه، 
َْْدرِ  َشريكانِ  فهماحمقود القي ة، ف ا اهللكم  " ان مل تنقص  قا"  فيه مالَْيِهما ب

ََْصت وإنومل تي ، اها حمقود: " صبات، " ل نها، كساحلر امل وَضِمَنها الْيم ُ  نََ
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ما  ام أحمد فعلد فيها فعالا   ،ل ها يف السصيق أو غيه فنقود قي  ها، 
 ، لكن ماح حمقص آأطال   بض ان النقص.ُن عين مالي م ج دآأشارك ؛ 

قود قي ة امل وصب، ولكن زا ت " ما حمفَّصاحِبه أحِدهما ِقيم ُ  زاَدتْ  وإن"
قي  ه،  ار بوح ما أحما شري  مع ، أحما أعطي   ملالا ل  زيد، وأحمد عنوك 
 ، ل ، أو  ل،ينا حمقصح علل آ يين امللاح: ول،ط: عص ، عنول ور  وعنوك عص   ملالا
ملا  ل،ط ها طل   قا املخل،ط بوح ما  قه بعشر  و قه بعشر   ار املفروض يطل  

  شرين، ال، املخل،ط  قا  ار قي  ه مخسني، رحي ه زينة وطي ة قي  هقي  ه كم  ع
كم  مخسني، زا ت القي ة وال ما زا ت  زا ت، فإها كاحمد الييا   حا لةا اها 
أمكن أن ُأي،ي ان واهلل الييا   ما  ة حا لة بس ب العص ، الييا   حا لة يف الصر  

   حا لة يف العص  أو يفوليسد يف العص ، فالييا   لواحب الصر ، الييا 
 الك  ص ل أو غيه وليسد يف الصر  فالييا   لواحب.

، طل  الناتىل  افرض غوب ور  بعشر  لاير، حطها علل ك  ص ل بعشر  لاير ملالا
قي  ه مخسني لاير، آألنا أ ين اخلم  قاح: ال، الك  ص ل ترم ما زا ت قي  ه، 

 43، %63 كم يف الشراكة  القل زا ت قي  ه باخللط  ص الصر ، يوي أحما ل
 ، فيكصن أحما شريط بأربعني وأحمد شري  بعشر ، و كقا.%63، يوي 53لاير من 

 ِقيم ُ  زاَدتْ  وإنقو تكصن الييا   لل ا ب ما فيه مشكلة؛ وهلقا قاح املؤلف: "
 " غا  اا كان أو املال .فَّصاحِبه أحِدهما

، آ ق معنا و ما   غ اللصب، قاح: ال" الرجين بعالصْبغِ  قَََّْاَ  أََب  َمن ُيْ بََرُ  وال"
في ا لص بىن يف اأرض ماها يليمه  قلعه وتسصي ها، قاح: ملين ما تقل  ال نال اقل  
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ل الو غ وآل، ا ثيايب بيضال، ما أريو اللصن حق ، فهين يليمه  قاح: ال، ال 
الف يليمه، ملاها  ما الفرل  قالصا: ان العا   ال جترل، الو غ ال يُقل  عا  ا، خب

 ال نال.
" يف  قه املسألة:  قا ال ا ب غوب بِناَ ه أو المشتِري غرسَ  قََََّاَ  ول "

اأرض، ماها فعين  باعها لطرف ثاليت، الطرف اللاليت مسكني ال يورل عن 
شةل، شعر أحمه مال ، قو يكصن عامل وقو يكصن جا ين، لكن  نا حمف ض باملسألة 

 عليها حماط ة آ اب،   أحمه جا ين ما يورل، مسكني، اش م اأرض وبىن
ه ب الرجين ورف   عص  يف اثك ة يطالب باآ  ا  اأرض، ف كم القالة 
باآ  ا  اأرض، والرجين  قا مسكني، فُ كهم بقل  ال نال الآ  قال اأرض 
ملالكها، ُحكهم علل املش ل قاح له: شيين بناحل ، شيين أشهارك، شيين خنل  

َه وتصكين علل اهلل؛   فشاهلا. ،ليست لبائع  بَ لمال  آخرُن اُرض مستح
 غرسَ  ََّاَ قََ  ول مسكني ما هحم ه  ما له هحم ه، ف اها حمقصح أحمه ما له هحمب  قاح: "

" ما له هحمب،  ِ بالَغرام بائِعها عَّ  رََجاَ  اُرضِ  الستحْاقِ  بِناَ ه أو المشتِري
ثاحمية   القحمب علل من غر،ه وباي له اأرض، فيج   قا املش ل املسكني يرف   عص 

 يف اثك ة يطالب ال ا ب القل باي له اأرض ب رامة اخلساحلر الد  سر ا.
فقرار الض ان علل من  ماها يعا )قرار الض ان(  عنو الفقهال أحياحماا يقصلصن: 
يض ن فالن، وأحياحماا يقصلصن: ُيضُ ن أيه ا شال، وقرار الض ان علل فالن، يف 

الوعص  علل املش ل،  ين املش ل من حقه ملين  قه املسألة: املال   نا رف  
يقصح: أحما ما كند أ رل اه ب وارف   عص  علل ال ا ب  وال ينمثر فيها القالة 
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وحيكم علل املش ل  ينمثر فيها القالة وحيكم علل املش ل، ويُفه ه القالة 
يقصح: ل  حق أن ترف  علل  اح   القل باعها ل ، فيكصن قرار الض ان: 

أ ي ي   ين  ص من  ال ا ب، قرار الض ان علل ال ا ب،   ر واحو يف ا
 لكن املال  له أن ُيضُ ن املش ل وله أن يطال ه.

قاح: اهلل " الرجين  قا غوب متر، و عَّيه فالضمانُ  بَغْصِبه لعاِلمٍ  َأْطَعَمه وإن"
حيييكم أعيمكم علل الفطصر للواحل ني، ففط،ر الواحل ني علل ماها  متر م وصب، 

، وأكلصه، ا ن الرجين  قا جال ليفطر،  احلم مسكني،  ين يض ن ما له أجر
" عَّيه مانُ فالض بَغْصِبه لعاِلمٍ ا كين وال يض ن ال ا ب  ماها يقصح املؤلف  "

ا بال وب، يورل أن  قا غا ب ولكن قاح: القحمب 
ا
قاح: اها كان ا كين عامل

 أو عللعليه أحما ما ل ش ين، أحما  كين والقحمب عليه، فالض ان علل ا كين 
 ال ا ب  ا كين  ص القل أتلف،  هلل وال ال   ص القل أتلف فعليه الض ان.

ا فالض ان عبَعْكِسه وَعْكُسهالوصر  اللاحمية: "
ا
لل " ماها يعا  اها مل يكن عامل

ا فقرار الض ان علل ال ا ب ال علل 
ا
ال ا ب  ون ا كين، فإن مل يكن عامل

 ي أن  قا فاعين  ي ويف اأ يا كين، مسكني  قا جال ليفطر بنية طي ة أح
يطل  عليه  عص  يف اثك ة، فنقصح: قرار الض ان علل ال ا ب ال علل ا كين 

 أحمه جاحل .
رَ  لم إيىاه آَجَره أو َأْوَدَعه أو رََهَنه أو ِلَماِلِكه َأْطَعَمه وإن" " قاح يََْعََّمَ  أن إال أْ يََبَْ

 م يف وحما يف العور وحم فاللرجين: ر ، ال  ر القل غو  ه، قاح أقصح: تعاح عن
املصلصي، جال له فصل  له متر قاح: ُكين من  قا ال  ر، وما يورل  قا املسكني 
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أحمه ول  له من ال  ر حمفسه القل غو ه منه، وأكين الرجين و م ي فا صن، قاح 
له: ر ، ل، قاح: تراك أكلد مترك ما عا  ل  شةل، مترك وأكل ه، له شةل  

ا أن ال  ر متره في قل حقه يف املطال ة، وال  ر ملحمقصح: حمعم، ان مل يكن عا
ا
لة مل

ا.
ا
 فيطال ه بامللين،  قاك يريو أن ي خلص فيقصح: مترك وأكل ه، ال، مل يكن عامل

ا، قاح: "
ا
َرأْ  لمفإن كان عامل ا قاح: تفضين  يََْعََّمَ  أن إال يََبَْ

ا
قا مترك، " فإن كان عامل

أن     وبا  يارك، ليي ل وأكين متره، له يطالب  ليي له، أكلد مترك بعل
 تطالب، ومل،ين له مبساحلين، قاح: 

 ".ِلَماِلِكه َأْطَعَمه وإنالوصر  اأو،: " -
 ".رََهَنه أوالوصر  اللاحمية: " -

املسألة اللاحمية يقصح: اها ر نه، ماها يعا ر نه  اآ وان، ا ن ال ا ب اآ وان 
 مل وصب وهاك المن املال  شةل، قاح له: ار ن عنول عني فر ن عنوه املاح ا

يورل، فهين ملا آل، ه ايا ا ماها حوين  تلفد عنو املال  ا ن، تلفد عنو 
املال  القل يمثن حمفسه مر ناا، واملر ن ال يض ن ما تلف يف يوه ان مل ي عوَّ ومل 
ا يمأ وان كان غي 

ا
يفر،ط، ف لفد يف يوه، يمأ ال ا ب وال ما يمأ  ان كان عامل

  من العامل  املال ، املال  أ ق ملكه يمثن أحمه مل  غيه عامل ال يمأ، من  ص
 وأحمه ُ ف  له علل آ يين الر ن.

" ُ ف  له و يعة، حمفي اهللكم، أعطاه قاح:  قه و يعة وان شال اهلل َأْوَدَعه أو"
حم فا م يف مصلصي ال وب، ف لفد الص يعة من غي تعو  وال تفريط عنو املال ، 
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حق  باقة، ومن حق  أن تطالب، وال يمأ يقصح: تلفد عنوك، حمقصح: ال، 
 ال ا ب من  فعها الي  هبقه الوصر  اال اها  فعها الي  وأحمد تعلم هل .

حمقف علل  قا وان شال اهلل حم وأ مبسألة ا جار ، واهلل أعلم و لل اهلل وآلم 
 علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.       
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 الدرس السادس واُربع ن

كم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب السالم علي
 العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

أن يفقهنا يف الوين، وأن يُعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
 أما  هل  والقا ر عليه،  عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وعل اا  اهللاا، احمه ول

 بعو: 

قن (، يف 
ُ
ف ا زلنا م   قا الك اب، و ص ك اب )زا  املس قن  يف ا  وار امل

 هين أمحو بن حن ين 
ُ
تعا، وغفر له، وأآكنه  الفقه علل مق ب ا مام امل

 فسيهلل جناته، ومجعنا به يف جنات النعيم.

(، ويف بعض ال (.نسخ )ك اب اوكنا قو و لنا فيه ا، )باب ال ،ونبه  ل ،ونبه

وعرفنا مجلةا من أحكام ال ونب، واأحكام امل ت ة عليه، ا، أن و لنا ا، 
مساحلين ت علق مبا )لص  ف  ال ا ب العني امل وصبة لواح ها(، وهكر املؤلف  صراا، 
يعا  ص مطلصب منه ر َّ امل وصب أم ال  مطلصب ر ، امل وصب،  قا ر َّه يف 

 ُحك اا أو ال  علل ال فويين القل هُكر. الوصر، لكن  ين ر َّه

 .رها وهي: ما ل  أطعمه لعالٍم بغصبه   الص رة اُول  التي َذ

وهكرحما ملاهلا: غوب متراا وقاح له: تعامل وتقهصم عنول، وأطع ه متره، فإن  
 كان املال  يعلم أن ال  ر متره ف ا اهللكم  حوين الر  أم ال  حوين الر .
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ن  قا ال  ر متره ال حيوين الر ، ما تقصح: أكلد، وان كان املال  ال يعلم أ
 مترك فخالص، حمقصح:  ص ال يعلم أن ال  ر متره.

 ."رها: "إذا رََهَنه  المسعل  الثاني  التي َذ

و صر ا: لص أن ال ا ب غوب ملالا من شخص  حمقصح: طناا من اهللويو،   
يف الوصر   ، ر َّهت ايعا، اش م ال ا ب من املال  شيئاا، ور ن عنوه  قا اهللويو

أم ال  ر َّه ا،  اح ه، والرجين ال يورل أن  قا اهللويو حويوه، و قا ُم وصر يف 
تعامين اأفرا ، وُم وصر يف املؤآسات ملالا قو يكصن  ص ي عامين من  الح وُكالل 

 أو مص فني أو غي هل ، فرج  اهللويو اليه، حوين الر   ما حوين الر .

ملسألة: لص تلف  قا املاح يف يو املال ، ماله وتلف ما  ة ور  املسألة  ور  ا
يف يوه فض احمه عليه أم علل ال وب  فض احمه علل ال ا ب؛ أن الر   نا وان 

 .لك ن اآلخذ ال يعَّمحوين يف الوصر  ا، أحمه مل يل د حك ه؛ 

 :إذا َأْوَدَعه". اللاللة" 

وك قاح له: أحمد أ قت من عنول غوب كقا، قاح: ا  ، أحما آأل  عن
و يعة   بعو هل  حم فا م يف مصلصي ال وب، قاح:  ا ا، فأ ق ماله، و ص ال 

 يورل أحمه ماله، حطه عنوه، ف لف عنوه، فض احمه علل املال  أو ال ا ب.

 " :ا جار .أو آَجَره"الوصر  الرابعة ، 
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قاح: أحمد غو د ما آيار ، وألررت يب،  لي ا أح ال آيار ، قاح: ا  ، 
  أؤجر ا ل    بعو هل  حيوين  ي يف مصعض ال وب، فثجره أحما عنول آيار 

 آيار  وما يورل أ ا آيارته، فالض ان علل من  ال ا ب.

َرْأ الغاصب إال أن يََْعَََّم"، وهلقا قاح: يمأ  من القل يعلم  املال ، مل "لم يََبَْ
 ال ا ب اال أن يعلم املال  بأن  قا املاح املوفصي ماله.

   هكر  صراا أ رم.
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال ُعووان اال علل المثاملني، و لل 
اهلل وآلم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا 

 ولشيخنا، ولل سل ني يا رب العاملني.

 تعال :  قال المصن  

َرْأ إالوإن َأْطَعَمه ِلَماِلِكه أو رََهَنه أو َوَدَعه أو آ  أن يََْعَََّم، َجَره إيىاه لم يََبَْ
ََّْي ُغْرِف ِمثَِّه ِإْذنه، وإال  ويَبرُأ ب عارتِه، وما تَََِّ  أو تَََغيىَب من مغص ٍ  ِمثَْ

 فْيمُته ي َف تَََعذ رِِه.

َُ، ف  ن وَيْضَمُن غيَر الِمْثَِّيِّ بْيمِتِه ي َف تََِّ ، وإن َتَخمىَر عصيره فالِمْث
ََََّْب َخالًّ  ُ  ِقيمِته َعِصيًرا. انَْ ْْ  َدفَََعه ومَعه نََ

َه(  وَتَصر فَاُت الغاِصِب الُحكميُ  باطَّ ه، والْ ُل في ِقيمِ  التاِلِ  أو  )فص
ََ ربىه تَ  َصدىَق به َقْدرِه أو َصنَعِته ق لُه، وفي َردِّه وَعَدِف َعْيِبه ق ُل رَبِّه، وإن َجِه

 عنه َمضم نًا.

َى وَِاً  أو رِباطًا أو قََ وَمن أَتََََّْ  ُمْحتَََرًما  ْيًدا، أو فَََتَح قَََفًصا أو بابًا أو َح
 فَذَهَب ما فيه، أو أَتََََّْ  شيًوا ونحَ ه َضِمَنه. 

الكَِّب الَعْ ِر ِلمَ  ٍَ فَعثَََر به إنسانه َضِمَن،َ  ٍَ َضيِّ ن وإْن رََبَر دابىً  بطري
ََْره خارَ  َمْنزِِله. ََ بيَته بِ ْذنِه أو َع  َدَخ
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تَََّفت البهيمُ  من الزرِع لَْياًل َضِمَنه صاحُبها، وَعْكُسه النهاُر، إال أْن وما أَ 
ٍَ َضِمَن  ٍب أو قائٍد أو سائ انت بَِيِد رَا ُْْرِ  ما تَُْتَُِّفه عادًة، وإنَ  ََ ب تَُْرَس

َِ عَّيه، َِ الصائ َت ْْ ْسِر  ِجنايَتها ِبُمَْدىمها ال ِبُمََخىرِها، وباقي ِجنايِتها َهَدرهَ  وََ
 ِمزماٍر وَصَّيٍب، وآنيِ  َذَهٍب وِفضىٍ ، وآنيِ  َخْمٍر غيِر ُمحتَرَمٍ .

 وإن َأْطَعَمه ِلَماِلِكه أو رََهَنه أو َوَدَعه أو آَجَرهتعا،: " قاح املونف 
َرْأ إال أن يََْعَََّم، ويَبرأُ ب عارتِه".  إيىاه لم يََبَْ

ناقض أم غي اها يا مجاعة  تويمأ ال ا ب بإعارته لل ال ، مل"ويَبرأُ ب عارتِه"، 
 تناقض  ا ن  فعه لل ال  اعار  واملال  ال يعلم.

حُموصر ا   حمس  ، قاح: أحما ى ال لسيار ، وأحمد غو د السيار  اخلا ة يب، 
قاح: ُ ق  قه السيار  اعار  ل ، آيارش اعار  ل  ح  يُيسر اهلل وحمر  املاح 

أ ال ا ب عار  ف لفد عنوه، يم امل وصب، فأعطاه آيارته بعينها علل وجه ا 
 ُنه قبضها عَّ  وجه الضمان.من الر  أم ال  يقصح املؤلف: يمأ، ملاها  

س عي لامن أم ال  لامن، فهص ق ضها علل أ ا عارية، والعارية 
ُ
يف ا عار  امل

مض صحمة، فأتلفها يف يوه، لص كاحمد عاريةا حقيقةا ل نها أم ال  ل نها، فكيف 
أ الا ملكه، فال اشكاح أن الض ان  نا علل املال  ال علل  و ة عارية و ة

ال ا ب،  قا ويمأ بإعارته ُمطلقاا أم ال  علم أو مل يعلم، اها علم فهقا والهلل، 
 لكن املقوص  اها مل يعلم.
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 لف، و قه املسألة    احم قين املؤلف 
ُ
تعا، ا، مسألة  ُمه ة ت علق بامل

 لف ع صماا، وقو مرت معنا  قه أو ال   ص بال وب، بين  ة يف ل ان 
ُ
امل

 قريب منها يف القرض أحمه ير  امللين بامللليات وغي ا بالقي ة.

 ْذنه"."وما تَََِّ  أو تَََعيىَب من مغص ٍ  ِمثَََّْْي ُغْرِف ِمثَِّه إِ  فلهقا قاح املؤلف:

ب   احب ، ت يَّب أم تعيَّ "وما تَََِّ  أو تَََغيىَب"أحما عنول يف  قه النسخة: 
عبٍد أبَ وفرٍس شَرد(روض ماها قاح  قاحال  ،: )أو تغيىب ولم يُمكن رد هَ 

 شرحها علل أ ا ت يب.

 وعنوكم حمسخ ان، والد اع  و ا الشيخ القاآم )تعيَّب(، ويف حمسخة )ت يَّب(.

يىب )وما تَِّ  أو تغعلل كين حاح م  أن ال هصش  نا شرحها علل  قا، قاح: 
عبٍد أبَ   .وفرٍس شَرد(ولم يُمكن رد هَ 

ممكن ب كلف، لكن مُمكن يوف   قا ا شكاح قصله )كع و   (33:36:43)
 أب،ق(، فإن ابال الع و يعا فرو شر   ين حمقصح تعيَّب أم ت يَّب  ت يَّب.

 ال عيرب ال ُأكن فيه أن يُقاح: غرهم ملله.

 ين  ناك شيخ قاح )ت يَّب(  طأ، أم )تعيَّب( بالعال  طأ  )تعيب(، 
ة )ت يَّب(، ويف النسخة )تعيَّب(، و نا أث د يف النسخ ني، ويف النسخ والوصاب

 اع  و )تعيَّب(.
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والمثا ر أ ا ت يب أقرب، لعلها ت َّيب أقرب، ُيو  ها الشيخ، والمثهر أحمه 
 ، حمنمثر يف ا قناي واملن هل ماها فيه.يقوو الشيخ عقيين 

)ت يَّب(، تعا، أ ا  وعلل كين حاح  نا القل مشل عليه ال هصش 
 وفعالا يُقصيها ما هكره الشيخ أحمه ال عيرب ُيض ن باأرش، بقي ة.

ص ٍ  "وما تَََِّ  من مغو قا والهلل،  "َما تََِّ "حمشر  املسألة، املسألة اأو،: 
يمِتِه ي َف ِمثَََّْْي ُغْرِف ِمثَِّه ِإْذنه، وإال فْيمُته ي َف تَََعذىَر، وُيْضَمُن غيَر الِمْثَِّيِّ بْ

 ".تََََِّفهِ 

ا ن لص حوين عنوحما تلٌف يف العني امل وصبة تلف، فإن كان امل وصب مللياا 
 ل نه مبلله، وان كان قي ياا ل نه بقي  ه.

ما لابط امللليات يف املق ب  لابط امللليات يف املق ب: ) ة كين مكيين  
ومصزون  يوهلل السلم فيه ال  نعة فيه، غي الق ب والفضة(، اأ ين أن امللليات 

 ة يف املكيالت واملصزوحمات، و ناك  الف بني أ ين العلم يف لابط  عنو م
املللة واملكيلة، لكن  قا  ص لابط اهللنابلة يف املكيالت واملصزوحمات ا، ت  ة 

 الضابط.

 فإن كان ال الف مللياا ل نه مبلله، وان كان غي مللة ل نه بقي  ه.

  ا قاح املؤلفاها تلف املللة فض ناه بامللين لكن تعقر امللين؛ ف اه
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اهاا املللة اما أن يُصجو أن يُفقو، فإن ُوجو ُل ن مبلله، وان فُقو ُل ن بقي  ه، 
لكن السؤاح: ُيض ن بقي  ه يف أل تاريخ  أن اأعيان ت  ي قي  ها، فقو تكصن 
قي  ها ملالا يصم غو ها عشر   الف، بعو شهر قي  ها تسعة  الف، بعو شهرين 

ص عو ثالث شهصر قي  ها عشر   الف، فاملع م يف هل   قي  ها واحمية  الف، ب
 قي  ها يصم ال عقر.

 ما معىن يصم ال عقر  

لص فرلنا أن ال ا ب غوب ملالا متراا من حمصي  ُمعني، فالصاجب عليه ر  امللين، 
 قا امللين احمقط  من السصل يف تاريخ اخلامي من  فر، يف هل  ال اريخ كم  

منه ملالا ثالثة أ صي من مر العهص ، فلم  كاحمد قي ة  قا امل وصب  غوب
يُصجو يف  قا ال اريخ، يف   ر تاريخ لصجص ه  ص تاريخ ال قصمي،  قا  ص تاريخ 

 ال قصمي.

 ص القهي ة.، غي املللة  "وَيْضَمُن غيَر الِمْثَِّيِّ بْيمِتِه ي َف تََََِّفِه"

؛  قه  ة مسالة غياب ك ا ملين ال هصش  ا شر  تعا،: اه اها ت يَّب،
الفرو أو أبق الع و فإحمه يض نه ك ا لص تلف، غرم ملله والض ان  ص الُ رم، فال 

 اشكاح. 

 (33:13:33)غرهم، ملله يف العيب، كيف هل  ! 
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ولكن  قا ليي ملال، ال  ر مللة، فهقا ال  ر فسو، الض ان  نا يكصن بامللين 
ب ر  العني،  ة فيهأم بالقي ة  اها بوأ فيه الفسا   ييت أن العني باقة هلا قي

وأب أرش النقص، وأرش النقص بامللين أم بالقي ة  بالقي ة، و قا يوح علل أن 
 املرا  أحمه ي  يب وليي ي عيب.

"،"َُ   صر  املسألة  قه: رجيٌن غوب عوياا، ه ب وإن َتَخمىَر عصيره فالِمْث
لشخص عنوه عوي عنب فقاح:  ات العوي بالقص  وال وب، فقهره، فل ا 

، فا ن حمقصح له: ُر َّ العني أم أ ن  ر  العني  أ ق ه بقة عنوه عو  أيام، ف خ َّر،
آ ق معنا )اخل ر ال تُر (، اهاا حمقصح: عهصلاا عن ر  العني أب عليه امللين من غي 

 ر  العني، واما يُوف  بوهلا.

والعوي مللة؛ أ م عنو م قاعو  )أن املاحلعات مكيلة، واملكيين من 
  امللليات(.

ُْْ  ِقيمِته َعِصيًرا"،  ََََّْب َخالًّ َدفَََعه ومَعه نََ ا احمقلب  قا اخل ر اه"ف ن انَْ
،  قا الرجين غوب عوياا و  ك عنوه،   بعو هل  طُصلب بر  العوي،   الا

، بعو  يورته  الا يليم ر ه أم ال  ليم ر ره أحمه ي فالعوي  ار مخراا،    ار  الا
 احة.ماٌح وعنٌي ُى مٌة ُم 

 قا اخلين القل ر َّه قي  ه ملالا عشر  رياالت، والعوي قي  ه مخسة عشر 
، فيليمه أن ير  اخلين، وأن ير  معه أرش النقص و ة مخسة رياالت يف ملالنا.  رياالا
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 حمن قين للفوين القل بعوه،  قا الفوين اللان فيه ثالثة أمصر: 

 وصبة. اأمر اأوح: ما ي علق ب ورفات ال ا ب يف العني امل .1

 واملسألة اللاحمية: يف ا  الف ال ا ب واملال  في ن يُق ين قصله. .2

 لفات يف غي ال وب. .3
ُ
 واملسألة اللاللة: في ا ي علق بض ان امل

 نبدأ بالمسعل  اُول  وهي تصرفات الغاصب.

َه(  وَتَصر فَاُت الغاِصِب الحكميُ  باطَّ ه".  ")فص

ي ملكه امل وصبة تورٌف يف غ ما معىن  قا الكالم  تورف ال ا ب يف العني
اها باي أو  جر أو اش م ملالا بعني املاح امل وصب، أو غي هل ؛ فإن  قه 

 .ُنه تصر  فيما ال يمَّ ال ورفات تورفاٌت باطلة؛ 

وعنو الفقهال أيضاا يُل قصن هبقا أيضاا: اها  لل يف الوار امل وصبة أيضاا 
ان تس ية فإن الوال  باطلة، وان ك فوالته باطلة، اها آ  عصرته بلصب  م وصب

 الوال  أو حنص ا تورفات غي ُمس ع ين، لكن املقوص  أن املسألة ُمل قٌة  نا.

ف ورفات ال ا ب اهلُلك ية باطلة، تورفات ال ا ب باطلة، ملاها قاح 
  ملاها ألاف كل ة "اهلُلك ية" ما فاحلو ا، ماها ُ رل  قه الكل ة  "الُحكمي "

البيا واُجارة ونح  ذل .الاهلُلك ية  ة:   تي ُت ص  بالصح  والفسادَ 
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لكن آيأش معنا تورفات ي ورفها ال ا ب وحمع م ا   ي ة لكنها لواحل 
ا(، كقل  لص اآ ع ين  من ُغو د منه، مر معنا ملين: مسألة )لص  ا  به  يوا
ال ا ب العني امل وصبة فهين اآ ع اله هلا مض صٌن أم غي مض صن  مض صٌن 

بين مبهر  اهلل ي  ص لامٌن لل ناف ، وهلقا املقوص  بال ورفات اهللك ية  باأجر ،
  ة: الد تق ين الو ة والفسا  كال ي  وا جار  وحنص ا.

تعا، ا، اال  الف بني املال  وال ا ب حمق ين فيه    احم قين املؤلف 
قصح من اها ا  لف ال ا ب واملال ، يف مساحلين يُق ين فيه قصح املال ، وفيه 

وعة  مساحل
ُ
نكر أم امل

ُ
ين يُق ين فيه قصح ال ا ب، والقاعو  يف  قا أحمه يُق ين قصح امل

نكر، وهلقا هكر  قه املساحلين.
ُ
نكر(  امل

ُ
وعة أم امل

ُ
 من القل يُق ين قصله )امل

يف قي ة ال الف  القصح "والْ ُل في ِقيمِ  التاِلِ  أو َقْدرِه أو َصْنعِته ق لُه"،
 حمُ ني أن القصح قصله عنو احمعوام ال ينة، وأن املرا قصح ال ا ب، ط عاا ال حاجة أن 

 به أينه،  قا اآ قر عنوحما.

غ،وب الرجين جهاز  اتف حمقاح، وتلهف عنوه، ه ب املال  لل  ك ة 
واش كل قاح: أحما أُطالب فالن بقي ة اهلاتف،  ين اهلاتف مصجص  ح  يُقصمه 

  ه من   قاح: قيالقالة  غي مصجص ، قاح له: كم قي ة اهلاتف القل غو ه 
 عشر   الف، قاح ال ا ب: أبوا، قي  ه ألف، وال بينة.

نكر؛ أحمه يُنكر الييا  ، هلقا 
ُ
وعة  نا ومن ال ا ب  ال ا ب  ص امل

ُ
من امل

 القصح قصح ال ا ب بي ينه.
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نكر 
ُ
لص قلنا )القصح قصح املال ( حمقصح: قي  ه مليصن لاير، اأ ين أحمه يُق ين قصح امل

 م  أينه.

ر، قاح: غوب ما ماحلة  اي من ال   ل  الثاني : إذا اختَّفا في قدره،المسع
ا، القصح قصح من  قصح ال ا ب م  أينه.  قاح: ال، غو د منه  اعاا واحوا

يف  ، و قه الكل ة فيها ا  الف بني النسخ،الثال : إذا اختَّفا في صنعته
ع  و ا بعض النسخ ) نع ه(، ويف بعض النسخ ) ف ه(، وأ ن الشيخ القاآم

يف اأ ين ) نع ه(، ولعله أحسن، ملاها  أحمه آيأش بعو قليين "اها ا  لف يف 
 تعير ه".

ال عيب  ص لرٌب من الوفة،  ص جعين اخلالف يف تعي ه القصح قصح املال ، 
  يف شةل من ال نافر بني أن تقصح )يُق ين قصح ال ا ب يف  ف ه، ويُق ين قصح املال

 ؛  ين  ص معيٌب أو غي معيب.الصف  ُن العيب جز ه منيف عي ه(؛ 

 لكن املقوص   نا الونعة، ما معىن هل   

قاح: غوب ما أق شة، قاح:   يهلل، قاح:  قه اأق شة كاحمد ويطة علل 
الصجه الفالن والفالن والفالن، آعر ا وقي  ها أعلل، فهص يوعة يف  قا 

عة أم عوم امل وصب  ناعة، اأ ين يف  قا امل وصب  ص وجص   قه الونا
وجص  ا  اأ ين عوم وجص  ا، فنقصح: يُق ين قصح ال ا ب يف عوم وجص  ا؛ 
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أحمه ُم  سٌ  باأ ين، والقل يوعة الصجص   نا  ص املال  بأن يوعة أن فيها 
  نعة.

ا كات اا، قا ح وملين هلا ال هصش  نا يف الروض مبلاح فقاح: بأن قاح: غو  ا ع وا
، يف ا حمسان ال علم أم ااهين  ااهين   ي علمال ا ب: مل يكن كات اا، اأ ين 

 فهقه  فٌة طارحلٌة.

يف قاعو  عنو أ ين العلم يف القصاعو الفقهية تقصح: اأ ين يف الوفات العارلة 
 العوم.

فهقه ثالثة أمصر يُق ين فيها قصح ال ا ب بي ينه؛ اخلالف يف قي ة ال الف، 
 وقوره و نع ه.

 ف ا  ة    ناك أمصٌر يُق ين فيها قصح املال 

قاح:  قا رف  عليه  عصم يف اثك ة و  "وفي َردِّه وَعَدِف َعْيِبه ق ُل رَبِّه"،
ال ا ب غوب ما السيار ، جال ال ا ب وقاح:   يهلل أحما غو د منه السيار  
طالب بال ينة  ال ا ب ُمطالٌب بال ينة علل الر ؛ أن اأ ين 

ُ
ولكا ر   ا، من امل

عنوحما أحمه غ،و،ب، أما طرول الر  بعو هل  فهص  فٌة   ص الر  أو عوم الر   ث د
 عارلٌة ال بو فيها من بينة، واال فالقصح قصح املال ؛ أن اأ ين عوم الر .

 ، القصح يف ر ه ويف تعي ه.الثاني: تعيبه
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قاح: غ،و،ب، ما شا ا، قاح:   يهلل أن غو د شا ا ولكن  قه الشا  عرجال 
نكر ا عيصباا، فُيق ين قصح من يوعة العيب أم من يُ عصرال مريضة، ا،   ره، وهكر هل

 العيب  القصح قصح من يُنكر العيب.

ما رأيكم لص كان ال ا ب يُنكر العيب، واملال  يوعة العيب، فهنا حمق ين قصح 
نكر للعيب أم قصح ُموعة العيب  قصح املال  أم ال ا ب  قصح املال ، ملاها  

ُ
امل

ا غو ا شا ا عصرال، قاح: ال، أحما غو د ولكن  قا ماله ا ن،  ص يقصح:  ق
 شا ا   ي ة،  ص اقرار، ولكن ال حُيكم لل وعة بشةل  مل يوعيه.

شخص رف   عصم يف اثك ة وقاح: فالن أ ق ما عشر  رياالت، جال به 
القالة وقاح: أ قت منه عشر  رياالت  قاح: ال، أ قت منه عشر  ماليني، 

شر  رياالت  عشر  رياالت فقط، ملاها؛ أن في كم القالة بعشر  ماليني أم ع
اللان ما طالب به،  قا الرجين ما طلب منه اال عشر  رياالت، والقالة ليي 

وعة.
ُ
 ُىاميا عن امل

فهص طالب بعشر  رياالت فأعطه العشر  رياالت،  قا يقصح: أريو الشا  
اح يف كاخلا ة يب العصرال، قاح: ال، أحما غو د من  شا ا   ي ة، فهنا ال اش

 أحمه يُق ين قصح املال  أحمه ملكه، و ص ا ن م نازٌح عن حقه.

ا و ة: )اها جههين ال ا ب    هكر املؤلف  تعا، مسألةا ُمه ةا جوا
(، أل أن ال ا ب يُريو أن ير  املاح لواح ه، لكنه ال يس طي  الص صح  املال ،
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لناو  ق أمصاح االيه، يقصح: ال أعرف أين  ص، و قا حيوين م  كلي من الناو يأ
 ويُريو ر  ا فال يوين اليهم، ف ا اهللكم  -عي وجين-  ي صب ا، اهلل 

ََ ربىه َتَصدىَق به عنه َمضم نًا"، ؛ يعا ربَّ اها جههين ال ا ب ربَّهُ  "وإن َجِه
املاح،  احب املاح، فإحمه ي وول عنه، يأ ق  قا املاح وي وول به ليكصن اللصاب 

 ف: توول به عنها مض صحماا، ما معىن مض صحماا  لواحب املاح، ويقصح املؤل

لص جال  اح ها وقاح: أين املليصن  قاح: أحما مل أجوك وتووقد هبا ول  
اأجر يف ا  ر، قاح: أحما أريو حمقص ل، وان شال اهلل ل  اأجر، ولكا أُريو 

 حمقص ل وأحما أه ب أتوول هبا، له حق أن يُطالب هبا أم ال  

 ن يُطالب هبا.ااصاب: حمعم، له حٌق أ

تعا، ا، مساحلين ت علق با تالف   م هبا  قا    احم قين املؤلف 
 ال اب، وا تالف والض ان وما ا، هل .

 ،) والقاعو  أن: )من أتلف شيئاا فعليه ل احمه، آصالا أتلفه مب اشر   أو تس ب 
 من أتلف الشةل فإحمه يض نه آصالا كان مب اشر   أو تس ب،  قه قاعو  ال اشكاح

 فيها، لكن ا شكاح بعو هل  يف تط يقا ا.

وهلقا كلي من  قه ال ط يقات الد ُتقكر عنو الفقهال يف  قا املصل  جتو أ م 
خي لفصن فيها  ين فيها ل ان أم ليي فيها ل ان  ورمبا ال خي لفصن يف وجصب 
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الض ان، لكن خي لفصن  ين الض ان علل زيو أو علل ع رو أو الض ان بينه ا 
 ، هل ؛ بس ب اخلالف يف كقيق الس  ية.وما ا

 س ب أم اللان 
ُ
 س ب يض ن،  ين  قا  ص امل

ُ
 حنن حمقصح: امل

و قه املساحلين كلٌي منها ي علق بإتالف ا  ميني، و ص ق ين اخلطأ، و قا يُقكر 
ا ت علق بالض ان،  يف باب الويات، يف باب الويات يقكرون مساحلين كلي  جوا

 .و نا يقكرون مساحلين أ رم

تلف ما معىن "أتلف ُى ماا"  أ "وَمن أَتََََّْ  ُمْحتَََرًما"، تعا،: قاح 
  م ال ُيض ن.

ُ
 ماالا ُى ما، وغي امل

سلم، أما مخر الُقُمة فال 
ُ
ملاله: اخل ر، مخر املسلم أم مخر الُقُمة  مخر امل

وحنن  ،يض نه، آ ق معنا اتالف مخر القمة  و،ر، مخر القمة تُر  لكن ال ُتض ن
حم كلم عن الض ان فال ل ان، وهلقا  نا حمقصح: من أتلف ُى ماا فإحمه يض نه، 

 آصالا أتلفه مبُ اشر  أو تس ب.

 ا ن املساحلين  قه ُكلها أمللٌة علل ال س ب.

َتَح قَََفًصا"،  املسألة اللاحمية: ، وجال كان  ناك طاحلر يف ال يد ب  ال م"أو فََ لالا
 ال  الض ان علل فاتهلل القفص أم علل ال   شخٌص ف هلل له القفص فطار، فهين

 ال يولهلل أن حُمض ن ال   ال، اهاا يكصن الض ان علل من ف هلل القفص.
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ما رأيكم لص أن شخواا ف هلل القفص فهال   ر وأ رجه من القفص وأطلقه، 
 ُنه باشر. من الضامن  اللان؛

آط ين أو غي ا ف هلل باباا ُم لقاا علل ملين حوان يف"أو بابًا"، املسألة اللاللة: 
 هل  من اهلليصاحمات، فف هلل هلا ال اب و ربد، فإن الض ان علل فاتهلل ال اب.

َى وَِاً "،  كان  ناك قربةٌ ملالا مربصطة وفيها ماٌل، فف هلل الصكال فاحمسكب "أو َح
 املال، فيض ن  قا املال.

، كان  ناك حيصان ملالا فرٌو أو غيه مربصطاا، فف  له الرباط "أو رِباطًا"
  رب، فالض ان علل من ف  الرباط.فه

ْيًدا"، ا ف ين له القيو فهرب. "أو قََ  حينَّ حيصاحماا ُمقيوا

 أما لص ف هلل ال اب ومل يطر الطاحلر، أو لص ف  القيو أو الرباط"فَذَهَب ما فيه"، 
 ومل يق ب اهلليصان، فهين يض ن شيئاا  ال يض ن شيئاا.

ض ن أم رباط فهرب الفرو، يلص أحمه ملينا: لص كان عنوحما فرآاا مربصطاا فف  ال
 ال  يض ن.

لص كان عنوحما كلب فف  الرباط فهرب الكلب، يض ن أم ال  ال يض ن، 
ملاها  كلب  يو؛ أحمه آ ق معنا اتالف اللالثة  ور، الكلب ا  واص وليي 

.  ماالا
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أتلف  فهقه قاعو  )من "أو أَتََََّْ  شيًوا ونحَ ه َضِمَنه"، جصاب الشرط قاح:
 شيئاا ل هنه(.

ٍَ "وإْن رََبَر دابىً  ب هكر  صراا أ رم فيها تس ٌب يف ا تالف فقاح: ٍَ َضيِّ طري
 (11:20:31)فَعثَََر به إنسانه َضِمَن". 

 صر  املسألة، حُموصر مسألة "عل،ر به احمسان"،   بعو هل  حُموصر مسألة 
 "عقر،ت".

يكصن  قا  ن قا الرجين ربط  ابةا ك قر  ملالا وربطها يف الطريق، ال خيلصا اما أ
الطريق واآعاا أو ليقاا، فإن كان الطريق ليقاا فإحمه يض ن، ربطها  نا وجال 
شخص وتعلر هبا أو  وم هبا أو رفس ه، أو حنص هل ؛ فإحمه يض ن ما تلهف 

 بس  ها، اها ربطها بطريق  ليق فإحمه يض ن ما تلف بس  ها.

ٍَ فوهلقا قاح املؤلف:  ٍَ َضيِّ ، آصالا نسانه َضِمَن"َعثَََر به إ"وإْن رََبَر دابىً  بطري
عقرت ملين لص كان شيئاا ُمف آاا، وآيأش معنا الكلب العقصر بعو قليين أن الكلب 

 العقصر ُيض ن ما أتلفه  ارل املنيح.

عنوه كين عقصر أل يعوو علل الناو،  ي يف ال يد، لكن  رل به ا، الناو 
 معنا بعو  نه، وآيأشوأحمد تعرف عنه  قا الص ف فُكين ما ي لف به فأحمد تض

 قليين،  قه "عقرت".
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اها كان الطريق واآعاا ف ا رأيكم  مفهصم كالم املؤلف أحمه ال يض ن، لكن 
القل يف املن هل وا قناي، القل يف املن هل قاح: ولص كان واآعاا، القل يف ا قناي 

 أطلق، قاح "طريق" وأطلق، قاح ال هصش يف شرحه: "ولص واآعاا".

 يقة اها جئنا للقصاعو فاأمر راجٌ  ا، حوصح ال س ب وال عول.و ص يف اهللق

حُموصر  قا بالسيارات ا ن، شخص أوقف آيارته يف حار  يف طريق، ان كان 
مكان ُووص للصقصف، فأتل شخص غي مركي يف الطريق وا طوم به من اخللف، 
 س ب  قاحل

ُ
 وفال ل ان علل  احب السيار ؛ أحمه ليي امل س ب، من  ص امل

 السيار  اللان.

فاملقوص  أن املسألة  ة يف اهللقيقة كقيٌق لقضية:  ين  نا تس ٌب  ال س ب 
ع  و 

ُ
يف الطريق الضيق والهلل، وال س ب يف الطريق الصاآ  ألعف منه، لكن امل

.  عنو م قالصا: ولص طريق واآ ؛ أن فيه حمصي تس ب 

م خي لف  في اهللكم أ قا ربط الوابة، لكن لص كان أشة بالوابة يف الطريق، حم
خي لف اهللكم، وآيأش بعو قليين،  قا اهللكم ملن ربط الوابة، أما من أشة بالوابة 

 فسيأش حك ه بعو قليين ان شال اهلل.

ََْره مسألة أ رم قاح: ََ بيَته بِ ْذنِه أو َع الكَِّب الَعْ ِر ِلَمن َدَخ  "َضِمَنَ 
 خارَ  َمْنزِِله".
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من الكالب الد يُ ا  ا اه ا، لكن  قا شخص أ ل  كلب حراآة أو كل اا 
الكلب كلٌب عقصر يعوو علل الناو، يُؤهل الناو،  قا  ار عنوحما قس ني:  

 كلب عقصر، وكلب غي عقصر.

فالكلب غي العقصر ال يض ن  اح ه ما تلهف به؛ أن اأ ين عنوحما أن 
د، فكصن أتلف، اأ ين الوابة «اْلَعْ َماُ  ُجَباره »اتالفات الوواب غي مض صحمة، 

 أحما مال  الوابة ال يعا أحما ُم س ب.

أحما أم ل  بعياا، وال عي أحوث بعض املشاكين،  ين أحما مسؤوح عن كين 
تورفاته  ال، وآيأش لصابط ُمعينة الد يكصن فيها تعو  من  احب الوابة، ملين: 

ا كا ربطها يف الطريق الضيق،  قا فيه حمصٌي من ال عول؛ أن الطريق  قا ليي ُمل
 ل .

كقل  الكلب غي العقصر اأ ين أحمه ال يض ن ما حوين منه من اتالف؛ 
أن كصن غي عقصر  و رجد به،   عوا بعو هل  أو أتلف شيئاا فهين أحمد ُمفرط 

 أو ُم عو   ال.

أما الكلب العقصر القل ُعرف عنه أحمه يعوو علل الناو، فهال آارل و  ين 
ما  ، ه ب للسارل و ش فيه وفعين بهعلل املنيح، والكلب مل يُقور يف ع له

فعين،  ين يض ن  احب ال يد أم ال يض ن  ال يض ن؛ أن  قا   ين ال يد 
 ب ي اهن.
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لص أحم  عيمد ليصفاا عنوك، قلد: تفضلصا عنوحما حياكم اهلل، و  لصا بإهحم ، 
 والكلب أتلف منهم شيئاا، فهين يض ن  احب ال يد أم ال يض ن  يض ن.

ََ بيَته بِ ْذنِه"، "وهلقا قاح املؤلف:  ُعلم منه أن من و َالكَِّب الَعْ ِر ِلَمن َدَخ
   ين ال يد ب ي اهن  فإحمه ال يض ن.

أما اها كان ا تالف  ارل ال يد فإحمه مض صٌن ُمطلقاا يف الكلب العقصر،  قا 
 بالنس ة لض ان ما ي علق بالكلب العقصر.

ي ة ال أن  احب ال هأما بقية ال هاحلم فقلنا: اأ ين يف اتالفات ال هاحلم 
ت البهيمُ  "وما أَتََّفَ  يض ن،  قا اأ ين، لكن  نا مساحلين فيها حمصي تفريط فقاح:

ُْْرِ  ما تَُْتَِّفُ  ََ ب ه من الزرِع لَْياًل َضِمَنه صاحُبها، وَعْكُسه النهاُر، إال أْن تَُْرَس
 عادًة".

 ُتالحمثصن  نا حنن حموور حصح قضية ال س ب يف ا تالف، اأ ين أن  احب
ال هي ة ُأسكها ليالا وحيفمثها، حي سها ويضعها يف اهللمثاحلر وما ا، هل ، اها 
تركها يف الليين وراحد ا، املياري الد  صار م وأتلفد منها شيئاا فإن  اح ها 

 ُنه ُمفرطه في حفظها.لامٌن؛ 

، النهار ه ب يرعل باهلليصاحمات أو غي ا من اهلليصاحمات، "وَعْكُسه النهاُر"
 ميرعة ال ي، فاأ ين  نا أحمه غي ُمفرط، وأن  احب امليرعة  ص فق  د ا،

فرط يف حفمثها، فال ل ان عليه يف النهار، وقو رو  يف  قا أثر.
ُ
 امل
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ُْْرِ  ما تَُْتَُِّفه عادًة" ََ ب واب لص ،  قا الرجين يعرف أن  قه الو"إال أْن تَُْرَس
أو  قه  اأشهاراحمفل د يف املكان الفالن فإ ا آصف تق ب وتأكين من  قه 

الل ار أو  قه اأشيال، فرأم برآي اا ااره فأتل وجعلها ترعل حصح اهلله ل، 
يه تفريط أم ، فُنه أرسَّها بْر  ما تُتَّ  عادةً فأتلفد، فإحمه يض ن، ملاها  
 ليي فيه تفريط  فيه تفريط.

ا ن حمأش ا، قضية الوابة الد متشة، حنن قلنا احمه اها ربط الوابة ف ك ها 
 عرفناه، اها كان يقص  الوابة أو يرك ها أو أشة هبا ف ا اهللكم  

عنوحما ثالثة أشخاص: عنوحما راكب، وقاحلو يقص  ا من اأمام، وآاحلق يسصقها 
 من اخللف.

راكب فصقها  ص ُم ورٌف فيها وُم  كم فيها، والساحلق من اخللف ُأشيها من 
 اخللف، والقاحلو يقص  ا من اأمام، ما حكم  ؤالل 

ٍَ َضِمَن ِجنايَتها ِبُمَْدىمها ال  ٍب أو قائٍد أو سائ انت بَِيِد رَا  َ "وإن
 ِبُمََخىرِها".

احمسان راكب الوابة وأمامه طعام أو ماح، ف شد فصقه وأتلف ه، يض ن أم ال  
يض ن؛ أ ا أتلفد مبُقومها،  ص ُم ورٌف فيها، شةل من اأمام يس طي  أن 

 ي  رز منه وأن ين رف عنه.
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لص كان أشة والوابة رفسد من  لفها شيئاا فأتلف ه،  ين  ص ُمفرٌط أو  لكن
 ُم  كم هبا  ال، فلهقا  ص ال يض ن ما تلف مبؤ ر ا.

السيارات  ين  ة حمفي اهلُلكم أم خي لف  ال، السيار  ال ت  رك بنفسها، قاحلو 
السيار  ي  كم مبُقومها ومبؤ ر ا، قاح: ولعد ريصو فاحموومد من اخللف، 

  كم فيها، خبالف الوابة فالوابة ُأكن أن ترفي بوون أن ت  كم فيها،  ص مُ 
 فال ُأكن أن حمُعطة السيارات حمفي اهللكم وحمقصح: يض ن ُمقومها  ون مؤ ر ا.

ا غي  قه املساحلين الد هُكرت فإ ا  وٌر ال يض نه"وباقي ِجنايِتها َهَدره"، 
  اح ها.

 تعا، أ  هلل عنوحما:  مما هكر املؤلف 

 ر  يض ن فيها  احب الوابة ُمطلقاا ُمقومها ومؤ ر ا.  ص  .1

 و صر  يض ن فيها  احب الوابة ما أتلفد مبُقومها ال مبؤ ر ا.  .2

 و صر  ال يض ن فيها ُمطلقاا. .3

 ما  ة  قه الوصر اللالث  

، أو اها أرآلها بقرب  م  حمقصح يض ن ُمطلقاا  اها ربطها يف طريق  ليق  ملالا
 ما تُ لفه عا  ا.
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حمقصح: يض ن مبُقومها ال مبُؤ ر ا  راكب أو قاحلو أو آاحلق وماشة ورفسد  م 
من اخللف فإحمه ال يض ن مبؤ ر ا، لكن اها كان أمامه شةلٌ فإحمه ال بو أن ي  رز 

 منه، فلص مل ي  رز منه فإحمه لامن.

م  حمقصح ال يض ن ُمطلقاا  يف آاحلر املساحلين، اأ ين: أحمه ال يض ن ال مبُقوم 
 وال مبؤ ر.

تعا، مساحلين أ رم ليي فيها ل ان م  أ ا اتالف    هكر املؤلف 
 لكنها ال ُتض ن، ما  ة  

َِ عَّيه"،  َِ الصائ َت  والواحلين آيأش له ُحكٌم، وحكم الواحلين أحمه: أب"َْْ
 فعه باأآهين، فإن مل ينوف  اال با تالف فال ل ان يف اتالفه آصالا كان   مياا 

 ا  مة ويُ وصر يف غي ا  مة. أو غيه، أل أحمه يُ وصر يف

شخص أ ل  اراا يف ال يد، مل حمقين كل اا أن الكلب ال ُيض ن ُمطلقاا، لكن 
شخص أ ل   ابة أو بعياا عوا علل احمسان  يُريو يههم عليه، ف اوح أن يوفعه، 

 فلم ينوف  ال عي اال بالق ين فق له،  ين يض ن القاتين  ال يض ن.

ساحماا،  هم شخٌص علل شخص  يُريو ق له، فلم كقل  لص كان الواحلين احم
 يس ط   فعه اال بالق ين فق له، فهين يض ن  ال يض ن.

ْسِر ِمزماٍر وَصَّيٍب، وآنيِ  َذَهٍب وِفضىٍ ، وملاح   ر علل ما ال ُيض ن:  "وََ
ر  قه ُكلها أشيال غي ُى مة ال قي ة هلا شرعاا، كسوآنيِ  َخْمٍر غيِر ُمحتَرَمٍ "، 
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وكسر الوليب  قه ال قي ة هلا شرعاا، و حمية الق ب والفضة ه ب  امليمار
يا  غير ُنها أشفكسر ا، و حمية مخر  غي ُى مة ُكسرت؛ فإ ا غي مض صحمة؛ 

 ُمحترم .

  قا ما ي علق مبساحلين باب ال وب، ولعلنا حمقف علل  قا ان شال اهلل.

 عني.  ه أمجواهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و 



2278 
 

َال:  اهللنابلة كلي ، ومل تقكر ك اب )الكايف( البن  أ  اب هكرمت ك بس
 ُقوامة، ف ا منيلة  قا الك اب  

ك اٌب عمثيم، وحماف ، وُمفيو، و ص من أملين الُك ب   (الكايف)ك اب ال  ا : 
 ملن أرا  أن يقرأ، أل لص أن شخواا أرا  ك اباا ليقرأ فيه من غي  راآة، قرال .

َ ربىه تصدق به عنه مضم نًا"قاح: ال: سَ   وب  ين  ص  اٌص بال "وإن جِه
 أو يش ين ا تالف  طأا وحنص هل   

  ص ال خي ص بال وب، كين من أ ق ماالا ب ي حق  فهقا ُحك ه.ال  ا : 

َال:   القل أ ق ماح أحو  بشها   زور  عنو اثك ة  ين يُع م غا  اا  س

، ال، واملاح املأ صه ماٌح ُىرم وأب ر ه م اا أال أ رل  ين يُع م غا ال  ا : 
 حكام الد هكرحما ا يف ال وب.أويأ ق ا

َال:   يف باب ال وب  " ُ يمَ هِ البَ  فتِ ََّ تَْ ا أَ مَ "وَ ما وجه ايرا  س

باب ال وب من أ م مساحلله الض ان، أن ال ا ب لامن، فل ا  ال  ا : 
 يف الض ان. كان من أ م مساحلين باب ال وب الض ان هكر مساحلين أ رم

َال:     "م رَ ُمحتََ  يرِ غَ  مرٍ خَ   ِ يَ آنِ "معىن س

اخل ر ال يض ن، لكن لص  القمة، القمة لص أتلف،  مخر  ة  حميةال  ا : 
 أتلف  حمية اخل ر فإحمه يض ن،  حمية اخل ر ُم نهسة وُأكن غسلها.
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الق ب والفضة ماح، لكن ا حمية اها كسر ا فال يض ن الكسر؛ أن الكسر 
الية الق ب وال مالية الفضة، وااا أه ب كص ا احمالا، أه ب الونعة مل يُق ب م

 رمة، و قه غي مض صحمة.
ُ
 امل

يعا  قا الق ب قي  ه ألف لاير، أو عشر   الف لاير، ملا  ار احمالا  ار قي  ه 
 عنو الناو مخسة عشر ألفاا، فكسره فرجعد قي  ه عشر   الف لاير، فال يض ن.

 ينا ى و  وعلل  له و   ه وآلم.و لل اهلل وآلم علل حم 
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 الدرس السابا واُربع ن

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
 و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو... 

نمما مبمما ممما ينفعنمما وأن ينفع أن يُفُقهنمما يف المموين وأن يُعُل نمما فنسمممممممممممممممأح اهلل 
 علَّ نا وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا؛ احمه ول هل  والقا ر عليه.

 ]زاد المسَََََََََتْنا في اختصَََََََََار المْنا[وما زلنا م   قا الك اب و ص ك اب 
تعا،، و ص ك اٌب يف الفقه علل  للشممممممميخ/ مصآمممممممل بن أمحو اهللهاول  
تعا، وغفر له وأآممممممكنه فسمممممميهلل   ين مق ب ا مام امل هَّين/ أمحو بن حن

 جناته. 
 .]با  الشفع [وكنا قو و لنا يف ك اب املعامالت ا، 

 [باُ  الش ْفَع ِ ]
َََّْت إليه بِعَ ٍض ماِليٍّ بَثَمنِ  تََ ريِكه ِممىن انَْ ِ  شَََََََ ه وهي اسََََََتحْاُق انتزاِع ِحصََََََى

ََ بغيِر ِعَ ٍض أوَ  َْ تََ ُد، ف ن انَْ ْْ َْرى عَّيه اْلَع تََ َداقًا أو ان عِ الذي اسََََْ ه صَََََ َ ضََََُ
َُ ُسََََْاِطها، َوتََْثُبُت  فعَ ، وَيْحُرُف التحي  ًَّْحا عن دٍف َعْمٍد فال شََََُ ُخًَّْعا أو صََََُ
ريٍ  في أرٍض َتِ ُب ِقسَََمُتها، ويََْتبََُعها اْلَغْرُس، والبناُ ، ال الثمرُة والزرعُ   لشََََ

فعَ  ِلَ اٍر، وهي عَّ  اْلَفْ ِر وقَت ِعَِّْمِه، ف ذا لم  ْبها إذنه بال ُعْذٍر َيْطَُّ فال شَََََُ
َذَ  الَعْدُل أو طََََّب  َبطَََّت، وإن قاَل لَّمشَََََََتِري: ِبْعِني أو صَََََََاِلْحِني. أو ََ
ْىْيِهما، ف ْن َعَفا أحُدهما َأَخذَ  َْْدِر َح ََْطْت، والشَََْفَعُ  ال نيِن ب  َأْخَذ البعِض سََََ
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َى واحٍد أو عَ  تَََر  ا نان ح َى أو تَََرَك، وإن اشَََََْ ه، أو اشَََََْ اآلَخُر الك تَََر  ْكسَََََُ
فًْ  واحدًة فََّّشَََفيِا َأْخُذ أحِدهما، وإن باَع  ْين صََََ ْيِن من َأْرضََََ ْْصََََ واحده شَََِ
ِته من ِْْ  بِحصََََى ا وسَََيًفا، أو تَََِّ  بعُض اْلَمبيِا فََّّشََََفيِا َأْخُذ الشَََ ْْصًََََ  شَََِ

، وال لكافٍر عَّ  ُمسْ  ٍَ ِ  َوْقٍ ، وال غيِر ِمٍَّْ  ساب  ٍم.َِّ الثىَمِن، وال ُشفعَ  بَشَر
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 (.باُ  الش ْفَع ِ )تعا،:  قاح املونف 

 حيم، اهلل و هلل رب العاملني، والوال  والسالم علل حم ينا ى و  بسم اهلل الرمحن الر 
   .وعلل  له و   ه أمجعني 

 . [باُ  الش ْفَع ِ ]: -رمحنا اهلل تعا، واياه-قاح ا مام/ اهللهاول 
 يف  قا ال اب مساحلين: 

تعمما، أحمممه يممقكر ال عريف  أوهلمما: تعريف الشممممممممممممممفعممة؛ كعمما   املوممممممممممممممنف 
ِ  وهي اسَََتحْاُق انتزاِع حِ )عة ا مممطالحاا بقصله: اال مممطالحة؛ فعرَّف الشمممف صَََى

ْْدُ  َْرى عَّيه اْلَع َََّْت إليه بِعَ ٍض ماِليٍّ بَثَمِنه الذي اْستََ تََ  .(َشريِكه ِممىن انَْ
   نص ِّر الشفع ، ما ص رة الشفع  أواًل:

نا يف باب مرَّ مع- ُن الشَََر الشممفعة تق  يف اأرالممة املشمم كة شممراكة شمميصي؛ 
، وقلنا: أن أن الشَََََََََر  هي اجتماعه في اسََََََََتحْاٍق أو تصََََََََر  : -الشممممممممممركة

  وشَر  اُمالك عَّ  ن عين:االج  اي يف االآ  قال  ة شركة اأمالك، 
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 شركة أمالك علل وجه الشيصي؛ ملٌ  مشاي.  -
 وشركٌة ُمفرز ؛  قه ال تو ين  نا.  -

 وااا القل يو ين  نا  ة شركة الشيصي وتكصن يف العقار. 
  : مثال ذل 

رجيٌن مات  -مل حمأش يف الشفعة ولكن ح  حمو ين للشفعة–رجيٌن مات وله ابنان 
وله ابنان، كان عنوه أرض، فاحم قلد  قه اأرض ا،  قين االبنني،  ممممممممممار زيٌو 

يعني  َي أل  حموفها، وع ٌرو أل  النوف ا  ر، واملهل   نا مهل  ُمشاي، 
   ِمَّ  ُمشاع 

 لٌ  لييو أم لع رو  هل ا. يعا اايل الش ال من اأرض  ص مه 
 الياوية الش الية ال ربية من اأرض ملٌ  ملن  لييو  ولع رو. 

ولع ر و  (%53)فكين شممممممممم  وكين قطعة  يف  قه اأرض لييو  فيها ملكية بنسمممممممم ة 
 . (%53فيها ملكية بنس ة )

قرر زيٌو يف يصم  من اأيام أن ي ي  حوممممممم ه يف  قه اأرض، ورأم مشممممممم ل، ف اي 
ه مباحلة ألف لاير، الطرف اللاليت حمف ض أن ا  -النوممممف–املشمممم ل حومممم ه هلقا 

بكر، بكر ا ن  ممممممممار شممممممممريكاا ملن  لع رو؛ زيو طل  باي أرلممممممممه، ملا علم ع ٌرو 
 بقل  قاح: ال، أحما ما راضه هبقه الشراكة؛ أريو أن   ق حق بكر  وملكية بكر.

 مهن حقه أن يأ ق ا والَّ ال  حمعم من حقه أن يأ ق ا. 
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بكم يأ ق ا  بنفي الل ن القل وق  عليه العقو؛ فالشمممممفعة فيها شممممم ٌه من ال ي  
من جهة أحمه يأ ق بعصض، ولكن الشمممفعة ال ُيشممم ط فيها الرلممما، وحنن قلنا: احمه 
يف ال ي  قاح: "فال يومهلل من ُمكره  بال حق"، أما  نا فهقا حٌق أث  ه الشري و ص 

ة في االحم ياي؛ وهلقا قاح الشممممفعة  حق الشممممفعة، والشممممفعة اآممممٌم هلقا اهللق ال لن
االآممم  قال؛ اآممم  قال االحم ياي وليي حمفي االحم ياي؛ فإن ا حمسمممان حمقصح: ث  د 

 له الشفعة. 
يف ال اب آيأش معنا مساحلين حمقصح: فالشفعة لييو  أو تل د الشفعة لييو ، ما معىن 

 يي، احم يي نتل د الشفعة لييو   ين معنا ا أحمه احم يي  ال، معنا ا: أحمه اآ  ق أن ي
 أو مل ين يي  قا حٌق راجٌ  اليه، له أن يس فيو منه وله أن يوي. 

 فعرفنا أن الشفعة حق،  قا اأمر اأوح.  )هي استحْاق(قاح املوُنف: 
و ة -ومن  ص املس  ق  نا  الشري ؛ اآ  قال الشري : احم ياي حوة شريكه 

ِممىن )ا معىن قصله:  ق -يف ملمالنما السممممممممممممممابق: احم ياي ع رو حوممممممممممممممة زيو  من بكر  
َََّْت إليه تََ ؛  (انَْ ؛ كرُن الحصَََ  هذه انتَّْت من زيٍد إل  بو ص بكر يف ملاح 

 فاآ  ق ع ٌرو أن ين يعها، من حقه أن ين يعها. 
(بكم  قاح ل :   ط عاا العصض املال  نا و ممممف م علق باالحم قاح، )بع ٍض ماليٍّ

صض مال لكية بكر احم قلد بعيعا: حين ا احم قلد اهللوة من ملكية ع ر و ا، م
والَّ ب ي عصض مال  بعصض مال، اهن.. تل د الشمممممممممفعة، قو تن قين ب ي عصض  
مال؛ ك ا لص تيو ؛ را  ع رو ي  ل ي يول، ما عنوه من أبيه شممممممممممةٌل من املياث 
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اال حومممممممممممممم مه يف  مقه اأرض، قمالصا: ا ف  هلما مهر ثالثني ألف، قماح: مما عنول 
 ا حود يف  قه اأرض. ثالثني ألف، لكن مهر 

احم قلممد امللكيممة من ع ر و ا،  نممو بعصض  مممال والَّ ب ي عصض مممال  ليسمممممممممممممممد 
 عهصلاا مال؛ ما  فعد له شيئاا ااا مت النكا  علل  قا الووال. 

 . ُنها ما انتَّْت بع ٍض مالياهن..  نا ال تل د الشفعة؛ 
 اهن.. ممن احم قلد اليه يف امللاح اأوح بكر. 

دُ ) قاح: ْْ َْرى عَّيه اْلَع  . (بَثَمِنه الذي اْستََ
بكم يمأ ق  ا ن ملا ع رو أرا  أن يأ ق اهللوممممممممممممممة من بكر كم يوف  له  حمقصح: 

 و ص ماحلة ألف لاير. )الذي استْر عَّيه العْد(بالل ن 
ا باي ل كر  حومممم ه مباحلة ألف، ومت العقو  علل  -عقووقعصا ال-ما رأيكم لص أن زيوا

 فرقا من اجمللي قاح: احممثر، املاحلة ألف كلي ، أحما أريو أفسممخ ماحلة ألف، ق ين أن ي
 مممممممممار واحمني -أن حقة  يار اجمللي، قاح: ال أآمممممممممقطد عن  عشمممممممممرين ألف 

نه ُالشفعة تل د بأل اأمرين: واحمني ألف والَّ ماحلة ألف  بل احمني ألف؛  -ألف
دُ )قال:  ْْ َْرى عَّيه اْلَع تََ   ر أمره علل واحمني  يف؛ فالعقو اآممم قر (بَثَمِنه الذي اسََْ
تغييره في أصَ العْدألف؛    .ُن التغيير في أ نا  مدة الخيارَ 

ى زات ال تل ممد فيهمما الشممممممممممممممفعممة، عرفنمما مما من  هكر املؤلف بعممو هلمم  
ال عريف، لكن قمو هكر ما يف ال عريف بماملفهصم وا ن ُيوممممممممممممممرُ  هبما باملنطصل وقاح 

 : 
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ََ بغيرِ ) الص رة اُول : َْ تََ  (. ِعَ ضٍ  ف ن انَْ
. الص رة اُول   : اها احم قين ب ي عصض  أ الا

: ملا حومممممممين زيٌو علل حومممممممم ه يف اأرض باملياث، أ ق ا وو  ها ا، بكر مثاله
 وية، قاح: يا بكر، ل  علة، حق؛ ما أعطي   من زمان شمممممممةل، تفضممممممممين  قه 

 حود من اأرض  ويٌة ل . 
 عصض. احم قلد اهللوة ا، بكر  بعصض أو ب ي عصض  ب ي

  ين من حق ع ر و أن ين يي  ليي من حقه أن ين يي،  قه الوصر  اأو،. 
ان ِعَ ُضه َصَداقًا) الص رة الثاني :   (.أوَ 

ََََّْت إليَه بِعَ ٍض مَاِليٍّ )املؤلف يف ال عريف قماح:  تََ ، عنموحمما شممممممممممممممرطممان: (ِممىن انَْ
 شرط العصض، وشرط كصن العصض ماليًّا. 

صض أو ال  حوممممممممين علل عصض و ص منفعة الومممممممموال حوممممممممين فيه اليول علل ع
ا ماليًّا، فهنا  مممممممصرٌ  أ رم و ة: أن  النكا  واالآممممممم   اي، لكنها ليسمممممممد عصلممممممما

 يكصن العصض غي مالٍّ ملَّين له املؤلف بلالثة أمللة: 
الومممممممموال؛ فإن العصض اهللا ممممممممين يف الومممممممموال ليي  المثال اُول: -

 عصلاا ماليًّا. 
 .)أو خًَّعا( الثاني: -

ا) أش معنمما  آمممممممممممممميمم-املرأ  الد  فعممد ليوجهمما  ل ؛ تريممو تفممارل زوجهمما  ؛(أو ُخَّْعًََ
، أرا ت أن تفارل زوجها: "طلقا" -ك اب اخللف يف أبصاب النكا  أو ما بعوه
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قاح: "ما أطلق  ح  توف ه ل املهر"، قالد: "املهر حوممممممم   من اأرض، ُ ق 
من  ه،  يناهللوممة"، أو  فعد له حومم اا من اأرض، آممصالا من حمفي املرل أو غي 

صَ ُن الع ض الحاحق الشري  ا ن أن ين يعها  ليي من حقه أن ين يعها؛ 
 . ليس ع ًضا ماليًّا -وه  الفرق -في الخَّا 
  . (أو ُصًَّْحا عن دٍف َعْمدٍ ) :الص رة الثالث  من ع ض غير مالي -

 اهلل أعلم أ ا با لافة، ما  صر  هل .  ،(أو ُصًَّْحا عن دٍف َعْمدٍ )
ين، قم، نين ع و ، من حق أوليال الوم أن يطال صا بالقومممممممممممممماص، وأصز هلم أن رجيٌن قم، ، 

يومممماهللصا عن القومممماص مباح؛ يقصلصا: واهلل حم نازح عن القومممماص مقابين مليصن لاير 
، فهنا ان قالصا: واهلل حم نازح عن القوممماص مقابين حوممم   من  قه اأرض،  ملالا

 فواهللهم عن  م الع و  و ه من اأرض. 
ليمممال الممموم  مممقه اهللوممممممممممممممممة من اأرض،  مممين لع ر و أن ين يعهممما منهم ملممما أ مممق أو 

 . ُنها انتَّْت بع ٍض غير ماليبالشفعة  ليي له هل ؛ 
  . (فال ُشفع َ )قاح: 

 يف الوصر اللالث. (فال ُشفع َ )
َُ ُسْاِطها)  . (وَيْحُرُف التحي 

ا تعمما،  ة: "كرمي اهللهيمم،ين" ومن تط يقمما ممم القمماعممو  عنممو ا مممام/ أمحممو 
 وفروعها: كرمي اهلليين أو ال  يين علل اآقاط الشفعة. 
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: أن -ليسممد  ممصر  واحو ؛ عو   ممصر منها-ما  ممصر  هل    ممصر  هل  ملالا 
يأش ع ٌرو ويقصح: يا بكر، أبي  ل  اهللومممممممة، يقصح بكر: أحمد لص بع ا اهللومممممممة 

ا يعلم زيو هبقا فين يي اهللوممممة ما ويعطيا رأو مال، أحما أريو شممممةل يضمممم ن  غوا
ل بقال اهللومممممة، قاح: حمصُق  العقو بوح ما اهللومممممة مباحلة ألف حمصُق  العقو علل أن 
اهللومممة مبليصن، واها اآممم  م العقو وآمممقط  يار الشمممرط واحم هينا، أحما  ش وأعطي  

  وية من عنول تسع احلة ألف، حم فق علل  قا. 
ا قو باي حومممممممم ه قاح: أحما أريو أن   ق ب فعة، الشممممممممفل ا جال اخلم لع رو أن زيوا

، ستحَ مَّي نُنه ال تقاح: تفضين، الشفعة مبليصن، ما يس طي  أن ين يي ا ن؛ 
 فهنا كايلصا علل اآقاط الشفعة. 

 قه  ممممممممممصر  من  ممممممممممصر ال  يرين علل اآممممممممممقاطها، والقاعو  عنو م: أحمه ال أصز 
  ال  يرين علل اآقاط شةل  من اهللقصل الشرعية. 

  .(ِقسمُتها َوتََْثُبُت لَشريٍ  في أرٍض َتِ بُ )
الشممممممفعة ال تل د يف املنقصالت، حنن عنوحما اأمصاح حمصعان: منقصالت، وعقارات، 

 املنقصالت  قه كلها  ارجٌة عن باب الشفعة؛ ال تل د فيها الشفعة.
: عنوك آيار  اش ي ها أحمد و اح  ، كين واحو  ف  جيل واش ي م مثال ذل 

عة السمممميار ،  ين تل د الشممممفالسمممميار  شممممراكة بينك ا،   أحمد بعد حومممم   من 
 . ُنها من المنْ التلواح    ال؛ 

 : العْارات ن عان أيًضابقة عنوحما العقارات؛ 
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 آمممميأش معنا  قا يف باب القسمممم ة-: عْاراته ت ب قسَََمتها- 
 أن القس ة حمصعان: 

  .قس ة اج ار 
  .  وقس ة تراض 

، لص ُقس د قس ة ا ج ار تل د يف اأرالة الصاآعة؛ أرض ك ي  ملالا ألف م 
ا، حمومممممفني  قه مخسممممم احلة م  و قه مخسممممم احلة م ، املقومممممص : أن  قه اأرض 
أكن أن تُقسمم ا ا، قسمم ني وال يؤ ل  قا ا، لممرر  علل ألٍّ من الشممريكني وال 
ا، ر  عصض  علل ا  ر، فهقه جتب قسمممممم  ها، وتسمممممم ل القسمممممم ة فيها قسمممممم ة 

 فعة. الد تل د فيها الش اج ار؛ ك ا آيأش معنا يف باب القس ة،  قه  ة
 الص رة اُخر : اُراضي الصغيرة التي ال يمكن قسمتها.  

يعا:  ة اأرض...، ملالا ا ن علل آممممم يين امللاح: أقين ما أكن أن يُعطل عليه 
ملالا اف ض احمه أقين شممممممممممةل يُعطل عليه  -أحما ما أ رل النمثام كم–ر وممممممممممة بنال 

، اف ض   واحو عنوه أ ممممممم ر أرض ممكن يسممممممم فيور ومممممممة بنال أربع احلة م  ملالا
منها يؤجر فيها ملالا  رَّاف والَّ ي ا عليها  كان   ي،  قه اأرض الو ي  ال 
أكن قسمم  ها؛ لص قسمم نا ا بني اثنني ما أكن أن يعطصحم  فيها ر وممة بنال وال 
أكن ت ا عليها  كان وال تؤجر عليها  مممممرَّاف وال شمممممةل من  قا الق يين؛ فهقه 

، ال بو من تراضه اأرض  الومممم ي  والوور الوممممم ار ال أكن قسممممم  ها اال بال اضه
 الطرفني. 
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أما اأرض الصاآمعة الك ي  لص جال الشمركال وا  وم صا وه  صا للقالممة وقالصا: يا 
شمممممميخ، حنن حمريو أن حمف  الشممممممراكة، اقسممممممم اأرض بيننا، يقسممممممم ها بينه ا علل 

ر علل احو من الشمممممممركال ُأم ا  قطع ني وُأمون علل هل ، يعا بطلب أل و 
 هل  خبالف اأرض الو ي .

اأرض الومممم ي  ماها حموممممن  فيها الد ال تق ين القسمممم ة االَّ بال اضه  ما ترالممممصا  
علل شممممممممةل ماها حمفعين  اها ا  ومممممممم صا ومل ي الممممممممصا ي افعصن للقالممممممممة؛ في يعها 

 ويقسم الل ن عليه ا. 
ب  قين النصعني  يف اأرالمممممممة الد جتاهن.. الشمممممممفعة تل د يف أل النصعني من 

قسمممممم  ها؛ كاأرالممممممة الصاآممممممعة والوور الك ي  وحنص هل ، وآمممممميأش  قا يف باب 
 القس ة، آيُ نيَّ ما  ص القل جتب قس  ه وما القل ال جتب قس  ه 

  .(ويََْتبََُعها اْلَغْرُس، والبناُ ، ال الثمرُة والزرعُ )
ا فيها بنال أو غراو، يعا نا يف وآممممممممم ق مع-باي اأرض وما عليها  اها باي أرلممممممممما

ا كمين الموار، واها بماي اأرض كممين  بماب بي  اأ ممممممممممممممصح والل مار: اها بماي أرلمممممممممممممما
ا بمماي اأرض   ممين يف هلمم  ال راو و  ممين يف هلمم  ال نممال، ملمما أرا   -ال راو فل ممَّ

ع رو أرا  أن ين يي من بكر قاح ل كر: احممثر،  -الشممممممممري  ا ن يف ملالنا اأوح-
 ممق اأرض لكن ليي لممم  أن تمممأ مممق ال راو؛ أن  مممقا ال راو ال أحمممد لممم  تمممأ

تمو مين فيمه الشممممممممممممممفعمة وااا تو ين يف اأرض، حمقصح: ال، تو ين فيها ت عاا؛ وهلقا 
، أما اها ُنه يثبت تبًعا ما ال يثبت اسَََََََتْالاًل ؛ )ويتبعها الغراس والبنا (قاح: 

 .حينئق   باي خنلةا أو باي ال راو وحوه  ون اأرض؛ فال تل د الشفعة
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 . )ال الثمرة والزرع(  قاح: 
ا  قا يف باب بي  اأ مممصح والل ار: اها بيعد اأرض فهين الل ر  آممم ق معنا أيضممما
واليري يو الن أو ال  أ  ا ال يو الن، وأن اليري ي قل لواح ه ا، اهللوا  أو 

 ااياز.
  .(فال ُشفعَ  ِلَ ارٍ )

الشممفعة  يٌ  علل ما آمم ق يف أنتفر  )فال شََفع  ل ار(؛ قصله: )فال شََفع  ل ار(
وي فري  ، اهن.. الشمممفعة تل د للشمممري ،)وتثبت لشََريٍ (تل د للشممري ، قاح: 

-و ص مق ب اهللنابلة ومق ب اا هصر-علل هل  أ ا ال تل د للهار، فعنوحما 
َ  ْل َ ا»: أن الشمممممممفعة ال تل د للهار وااا تل د للشمممممممري ، وأما حوييت:  اُر َأَح

 ين علل ااار املرا  به: الشري . فقو محُ  «ِبَصَِْبهِ 

  .(وهي عَّ  اْلَفْ ِر وقَت ِعَِّْمهِ )
  قا شرٌط أيضاا ثاليت؛ يعا: 

 ار عنوحما من شروط الشفعة: أن تن قين بعصض  الشرط اُول  :
 مال. 

 أن يكصن امل ي  مش كاا يف أرض  جتب قس  ها. الشرط الثاني : 
 : عَّ  الف راملطال ة بالشفعة  الشرط الثال() . 

وهي عَّ  اْلَفْ ِر وقََََت )تعممما، بقصلمممه:  و مممقا المممقل هكره املوممممممممممممممنف 
 ، ما معىن  قا الكالم  (ِعَِّْمهِ 
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ا شمممممممريكه قو باي حوممممممم ه من اأرض، زيو باي   قا الرجين ملا جاله اخلم بأن زيوا
اهللومممة، قالصا له: ترم زيو باي اهللومممة، قاح: علل كين حاح أحما آمممأتأمين ان شمممال 

؛ لعُلة احم يعها بالشممممممفعة وأتركها، أحماقش، أشمممممماور، فل ا بل ه اهلل، أآممممم خي، أحممثر
اخلم مل يطالب بالشفعة علل الفصر، ما اهللكم  نا  آقطد الشفعة، و قا معىن 

 . (وهي عَّ  اْلَفْ ِر وقَت ِعَِّْمهِ )تعا،:  قصله 
أما اها مل يعلم؛ ما  رم اال بعو مخي آد آنني، بعض الناو عنوه أرالة يف 

ي ، عنمموه أرض يف املمموينممة، وأرض يف مكممة، وأرض يف الريمماض، وكممقا، أممماكن كل
ورمبا ال يورل، بعو مخي عشمممر آممممنصات اك شمممف أن شممممريكه يف اأرض الد يف 

نه لم ُال لو الفالن قو باي حوم ه، تل د الشمفعة والَّ ما تل د  تل د الشممفعة؛ 
ا اهن بال عقر  ل ه؛ فالصفر  نا وقد العلم ال وقد حوصح ال ي ، فإن مل يطيعَّم

 بطلد. 
  .(بال ُعْذٍر َبطَََّت -يعا وقد عل ه– ف ذا لم َيْطَُّْبها إذنه )

م منه: ، وُعل)فَ ن لم يطَّبها إذن بال عذٍر(فمإن كمان لعمقر؛ وهلمقا قماح املؤلف: 
 أحمه ان مل يطل ها فصراا لعقر  فالشفعة باقيٌة ا، زواح هل  العقر. 

  مسممممممالا يول عليه ال يد و ص حماحلم، قاح له: : جال له واحو السمممممماعة واحومثاله
ا يف الومممم ا  ان شممممال اهلل، اتركنا حمنام وحمسمممم يقظ  ترم فالن باي اهللوممممة، قاح: غوا

 باكراا وحمرم،  ين تسقط  حمقصح: ال؛ ُعقر. 
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الرجممين قممام ي  ل يوممممممممممممممُلة تك ي  ا حرام وواقف يف الوممممممممممممممف والَّ يف الطريق ا، 
ه، ي ك الوممممممال  ويق ب يرم مصلممممممصي املسممممممهو، قاح له: ترم فالن باي حومممممم 

 الشفعة  قالصا: ال، يوُلة وبعو هل  يرم الشفعة. 
 جالي وقد ال قال، قطعصا عليه طعامه وقالصا: فالن ترم باي. 

حمقصح: كين  قه أعقاٌر؛ ف عو احم هال الوال ، بعو احم هال النصم، بعو احم هال ال وال، 
 يُطالب هبا فصراا. 

َذَ  الَعْدُل أو طََََّب َأْخَذ وإن قاَل لَّمشََََََََََتِري: ِبعْ ) ِني أو صََََََََََاِلْحِني. أو ََ
  .(البعِض َسََْطتْ 

ا قو باي حومممممممممممم ه، ه ب ا، بكر قاح:  ين  -ع رو– قا الرجين  ملا علم أن زيوا
 ممممم يهلل ان احم  اشممممم يد  قاح: حمعم اشممممم يد، قاح: ا  ، أب ل أشممممم ل من  

 فعة. اهن آث ق ا بالش اهللوة، بعا ايا ا، قاح: ال ما أبيع ، قاح: ما ت يعا!
 فاوض ،  ص بوأ يُنه ما طالب بها عَّ  الف رقاح ل : ليي له شممفعة، ملاها  
 .ُن الشفع  عَّ  الف رمعه يف ال ي ؛ فسقطد شفع ه؛ 

أو قاح:  مممممممممممماهللا، قاح: ا   يا بكر، اتركنا حموممممممممممممطلهلل، بوح ما   ق ا من   
 رم، طي  قطعة أرض أبالشمفعة مباحلة ألف أحما بعطي  ماحلة وعشر   الف أو بع
ها عَّ  ُنه لم يطالب بحم وممممماحل، ف وأوا ي فاولمممممصن، آمممممقطد شمممممفع ه بقل ، 

 . الف ر
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ذ  العدل( : جاله  ٌم قاح: فالٌن باي اأرض، قاح: ال ما  ص بو يهلل؛ )أوَ 
 ما أتصق  احمه باي.

 ان كان املخم عوالا ف ا اهللكم  آقطد. 
 . يهن خبر الفاسَ ال يُعتمد عَُّوان كان املخم فاآقاا  مل تسقط الشفعة؛ 

: قاح: يا بكر، أحمد اشممم يد حومممة زيو مباحلة ألف، أحما )أو طَّب أخذ البعض(
 آث ق من  بالشفعة حموف ما اش ي ه خب سني ألف. 

يومهلل هل   ال يومهلل هل ، بين تسمقط شفع ه بقل ، وال يُليم بكر؛ الشفعة أن 
نومممممممممف  قا ال يل د؛ ليي يأ ق اهللومممممممممة كلها أو يوي، أما اها أرا  أن يأ ق ال

 حقاا ثاب اا له، حقه أن يأ ق الكين أو يوي.
ْىْيِهما) َْْدِر َح   .(والشْفَعُ  ال نيِن ب

ا مشمممممممم كة بني ثالثة أشممممممممخاص، ف اي أحو ا  يعا: لص فرلممممممممنا أن  اراا أو أرلمممممممما
 حو ه، تكصن الشفعة ملن  للشريكني، ال ي فرَّ  أحو ا. 

كني شراكة م ساوية؛  قا له ثليت، و قا ثليت، الشمريكني  ؤالل قو يكصحمان مش  
و قا ثليت،  ؤالل اهللوة تُقسم بينه ا حموفني، وقو تكصن اهللوص و لفة؛  قا 

 له حموف، و قا له آوو، و قا له رب ، و قا له كقا. 
 فاملقوص : أن الشفعة تل د للشركال ال اقني بقور حووهم،  قا  ص املقوص .

َى أو تَََركَ ف ْن َعَفا أحُدهما َأَخَذ اآل)   .(َخُر الك
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؛ ا ن عنوحما زيٌو وع ٌرو وحسمممممن،  ؤالل ثالثة شمممممركال، ف ،ن )عفا أحدهما(فإها 
القل باي  القل باي  ص زيو، باي حومممممممممم ه ل كر، جال آممممممممممعيو وع رو ا، بكر 

 قالصا: أعطينا اهللوة، فله ا أن يأ قا هل  ويأ ق كين واحو  حموف. 
ومممممراحة ما أب ل وليي عنول ماٌح أشممممم ل به اها قاح آمممممعيو: أحما م نازح، أحما ال

اهللومممممة، فاه ب  ق أحمد حومممممد، فق ب ع رو ا، بكر قاح: يا بكر، أعطا 
أليي كقل   أليسممممممد -حقة بالشممممممفعة،  قه مخسممممممني ألف أحما حقة النوممممممف 

قاح: أحما ل النومممممف، ُ ق  قه مخسمممممني  -الشمممممفعة للشمممممريكني علل قور حقه ا
ليي بالزم  علل بكر  هل ، بين ا ن  ألف وأعطا حمومممممممممممف اهللومممممممممممة، حمقصح: ال؛

يوممي ع رو اما أن يأ ق اا ي  أو يوي اا ي ، ليي له حٌق أن أم بكراا علل 
ي ولي )ف ن عفا أحدهما أخذ اآلخر الكَ أو ترك(النومممممممف،  قا معىن قصله: 
 له حٌق أن يأ ق ال عض.

َى واحدٍ )   .(وإن اْشتَََر  ا نان ح
ؤ ق كلها ال ت هيأ، لكن  ناك  مممصر ال بو فيها ا ن املومممنف قرر أن الشمممفعة ت

َى واحدٍ )من جتيحلة الشفعة ملين:   . (وإن اْشتَََر  ا نان ح
؛ ا ن ع رو باي حوممم ه لشمممخومممني: حسمممن و الو، )اشََتر  ا نان حَ واحٍد(

ا ن من حق ع ر و أن ين يعها من حسن وي ك آعيو، ومن حقه أن ي ك آعيو 
ك اا ي  أو يأ ق اا ي ، ملاها  أحمه ملا باي ويأ ق من حسن، ومن حقه أن ي  

لشخوني  ار كأ  ا عقوان و لفان؛ فله أن يأ ق الشفعة يف  قا العقو ويوي 
 يف ا  ر. 
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كيف حمعرف النسممممممم ة  ط عاا  نا يف شمممممممراكة الشممممممميصي والمممممممهلل،  قا اشممممممم م ملالا 
النوممممف، قو ي يعها لشممممخوممممني علل ال سمممماول؛  قا يأ ق النوممممف و قا يأ ق 

ومممف، قو ي يعها لشمممخومممني؛  قا يأ ق اللليت و قا يأ ق اللللني، املقومممص : الن
 ما  ام شخوني فله أن يأ ق اهللوة من شخص  وي ك اهللوة عنو   ر.

  .(أو َعْكُسه)
ما عكسمممه  اشممم م واحٌو حومممة شمممخومممني؛ يعا الشمممركة فيها ثالثة أشمممخاص، 

 م بكر واشمممممماأرض يشمممممم ك فيها ثالثة أشممممممخاص: زيٌو وع ٌرو وآممممممعيو، فهال 
حوة زيو وآعيو، اش م حو ني، من حق ع ر و احمه يقصح: واهلل أحما أب ل فقط 
حومممممممممة زيو، من حقه أن يقصح أب ل حومممممممممة آمممممممممعيو فقط، ومن حقه أن يأ ق 

عْديناا ي ؛   . ُن العْد ما شخصينَ 

فًْ  واحدًة فََّّشََََََفيِا َأْخُذ ) ْين صَََََََ ْيِن من َأْرضَََََََ ْْصَََََََ تَََر  واحده شََََََِ أو اشََََََْ
  .(أحِدهما

زيو وع رو يش كان يف أرض يف املوينة ويش كان يف أرض  يف مكة؛  ؤالل الصرثة 
، أ صان مات أبص ا،  مممممممممماروا مشمممممممممم كني يف أرض يف مكة وأرض يف املوينة  ملالا
وأرض يف الطاحلف، فهال زيو وباي ل كر قاح: ا   يا بكر، أحما أبي  ل  حومممد 

أرض الطاحلف  مممممممممممفقةا  من أرض املوينة وحومممممممممممد من أرض مكة وحومممممممممممد من
 واحو ، كين  قه مبه صي بلالواحلة ألف لاير، ف اعه. 

 ملا علم ع ٌرو بقل ، من حقه أن يأ ق الشفعة فقط يف أرض مكة  حمعم. 
 من حقه أن يأ ق فقط يف أرض املوينة  حمعم. 
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كيف حمعرف ونهما  حمقصح: حمعرف ونهما بنفي الطريقمة الد هكرحمما ما يف مسمممممممممممممماحلين 
   اا ي  وحمنمثر حمسمممممممممممممم ة كين واحو  لء رم وعالقة هل  تفريق الوممممممممممممممفقمة؛ م

: أن اأرض الد يف  بالل ن علل ما هكرحما ا يف تفريق الوفقة؛ يعا لنف ض ملالا
مكمممة مليصن، واأرض الد يف املممموينمممة قي  هممما حموممممممممممممممف مليصن، واأرض الد يف 
الطاحلف قي  ها حموممممممف مليصن، كم  مممممممار اجمل صي  اأرض  قه بكاملها مليصن؛ 
حمومممممف مليصن وحمومممممف مليصن، حومممممة زيو يف  قه اأرض كم تسممممماول  مليصن، 
حمومممممممممفها يف أرض مكة ورُبعها يف أرض املوينة ورُبعها يف أرض الطاحلف، زيو باي 

لف م  ف اي حو ه مبليصن وماحل ني أ -ما شمال اهلل  ص شاطر يف ال هار -حوم ه 
ة كمماحمممد لممه رغ مم  أن قي  همما عنممو أ ممين اخلم  مليصن، لكن  ص أقن  هلمم ، أو هاك

 ا ممممممممممممممة يف  قه اأرض؛ ي  ل ي ا عليها كقا، ف اي مبليصن وماحل ني ألف، فأرا  
ع ٌرو أن ين يي أرض مكة فقط؛ قاح: الشمممممممممممفعة أحما ما أريو ا ال يف أرض املوينة 
وال يف أرض الطاحلف، أريو ا فقط يف أرض مكة، أب ل أُث د الشممفعة، كم يليمه 

 مكة مُتُلين يف الوفقة النوف. أن يوف   آ  احلة ألف؛ أن أرض 
ما تقصح ل مخسممممممممممم احلة ألف ! حمعم قي  ها مخسممممممممممم احلة ألف، لكن حنن حمنمثر ا، 

( من العقو، والعقو مبليصن وماحل ني ألف، اهن.. %53)النسممممممممم ة، حمسممممممممم  ها كم  
 حموف  آ  احلة ألف لاير. 

ْين)ولمم د  قه   ْيِن من َأْرضَََ ْْصَََ تَََر  واحده شََِ ا ثالثة ؛ أن حنن ملَّلن(أو اشََْ
 أرالة، مُلين علل أرلني حمفي الشةل. 
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؛ فيهصز أن يأ ق بالشمممممممفعة يف  قا  ون  قا؛ فللشمممممممفي  أ ق )صََََََفًْ  واحدة(
 أحو ا. 

 ممكن يأ ق الكين  ما يف اشكاح؛ لص أ ق الكين ال اشكاح يف هل .
ًصا وسيًفا) ْْ   .(وإن باَع ِش

من أرض،  ًْصا(باع شِ )ا ن باي ما تل د فيه الشمفعة وما ال تل د فيه الشفعة؛ 
قص" بكسمر الشمني يعا: اهللوة، اها قاح:  عا: من اأرض ي )باع شًْصا("الشم 

 باي حو ه من اأرض. 
: ورثصا من أبيهم قطعممة أرض -يعا ك مما هكرحممما يف مسمممممممممممممممألممة املياث-فهص جممال 

وآممميف، عنوه يف ال يد آممميف ما شمممال اهلل يعا يسمممصم م لغ ماحلة ألف، فومممار 
لكاا ُمشممماعاا واأرض بينه ا ملكاا ُمشممماعاا، ف اي زيٌو حوممم ه من السممميف بينه ا م

اأرض وحومممممممم ه من السمممممممميف كلها  ممممممممفقة واحو ، بكم  قاح: كلها م  بعض 
 اجمل صي الكلة خب س احلة ألف لاير، يوهلل ال ي  والَّ ما يوهلل  يوهلل. 

جال زيو قاح: أحما أب ل أُطالب بالشمممممممممفعة، فقاح: أب ل أحم يي من  اأرض وأحم يي 
مخسمم احلة ألف لاير،  -كم  ص اشمم م  مخسمم احلة ألف-ن  السمميف وأ ف  ل  م

 ُ ق مخس احلة ألف وليي ل  شراكٌة ال يف اأرض وال يف السيف. 
ممما تقصلصن  من حقممه؛ أممما يف اأرض ف ن حقممه، أممما السمممممممممممممميف فال تل ممد فيممه 

 الشفعة، ليي من حقه أن ين يي اهللوة يف السيف وااا ين يعها يف اأرض. 
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حقه أن ين يي يف اأرض، والعقو وق   مممممممممفقة واحو ؛ يعا ما قاح السممممممممميف  اها
بكقا واأرض بكقا، اجمل صي الكلة مخسممم احلة ألف، كيف حنسمممب  حمفي قضمممية 
تفريق الوممممممفقة؛ حمنمثر حمسمممممم  ه، افرض أن حمسمممممم ة حوممممممة زيو يف السمممممميف تسمممممماول 

ل و مخسني ألف لاير،  قا السيف ملالا يسصم ماحلة ألف، وحو ه يف اأرض تسا
مخسمممممممم احلة ألف أو ح  تضمممممممم ط املعا لة حمقصح: أربع احلة ومخسممممممممني ألف،  ممممممممار 

، حمقصح: من حق  يا زيو احم  ُ رل بكر من (%13)السمممممممممممميف كم يسمممممممممممماول  
( من الل ن الممقل وق  عليممه العقمو، و ص  %93)شممممممممممممممراك مه يف اأرض وتموف  لمه 
 كم  أربع احلة ومخسني يف ملالنا. 

   قه قي  ها مخس احلة ألف عنو ال هار، افرض أن العقو وق  علل آ  احلة ألف
لكن العقو وق  علل آممممم  احلة ألف  حمقصح له: ا ف  مخسممممم احلة وأربعني؛ أن  قا 
 آممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممني ممممممممممممممممممممممممن آممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممماحلمممممممممممممممممممممممة ألمممممممممممممممممممممممف، 

( حق السممميف، فيقصح له: ا ف  مخسممم احلة وأربعني ألف وُ ق حوممم ه من 13%)
 اأرض. 

ًْصا وسيًفا  ْخُذ الشِْْ  بِحصىِته أَ أو تَََِّ  بعُض اْلَمبيِا فََّّشفيِا )وإن باع شَِ
 .(من الثىَمنِ 

اها تلف بعض امل ي ، ملمممين:  ار ا ممموممممد أو أرض ملالا حوممممممممممممممممين فيهممما   صط، 
املقومممممممممص : أحمه حومممممممممين تلٌف يف جيل  من امل ي ؛ فإن من حق الشمممممممممفي  أن يأ ق 

منه  ُن جزً اال ماقة والَّ الزم يمأ مق الكمين  يمأ ق ال اقة؛ الكين ال أكن أ قه؛ 
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 ملالنا زيو و ص يف )فََّّشفيا(ه أن يأ ق ال اقة؛  قا معىن قصله: ، ف ن حقتَّ 
قص امل  قة   . )بحصته من الثمن(أو ع رو؛ فله أن يأ ق الشه

( %63)( من الل ن؛ ف ن حقه أن يأ ق ال اقة بمممممممم %23)قاح: ال الف حمس  ه 
 من الل ن.

ِ  َوْق ٍ )  .(وال ُشفعَ  بَشَر
   ما ص رة ذل 
لد ورثها رجالن من أبيه ا، حمقصح: ورثصا فنول من :  قه اأرض اصَََََََ رة ذل 

شاي ، يوهلل و -تعا،-أبيهم ُمشماي، فقاح زيو: أما حومد فهة وقٌف هلل 
ُ
قف امل

أو ال يوهلل  حمعم يوهلل وقف الش اي، وآيأش معنا ان شال اهلل يف ك اب الصقف 
شاي"، فهنا أوقف حو ه، يوهلل  قصح املومنف 

ُ
تعا،: "ويومهلل وقف امل

 هل . 
 ع رو باي -م،ن القل أوقف  زيو-أوقف حومممممممممممم ه، بعو هل  باي شممممممممممممريكه ملا 

حوممممممممممممم ه،  ين من حق الصقف أن يأ ق اهللومممممممممممممة  الصقف يقصح: حمأ ق امل  قة، 
حمقصح: ال، الصقف ملٌ  غي تام؛ فليي يف قص  املل  ال ام  ييت يل د له حٌق يف 

 . )وال شفع  بشَر  وقٍ (تعا،:  احم ياي اهللوة؛  قا معىن قصله 
ا من أآممم اب هل : أن الصقف حمفسمممه ال يؤ ق بالشممممفعة  ط عاا  ص ال  وملاها أيضممما
؛ فلقل  ال أكن اأ ق فيه بالشمممممممممممفعة؛ فال أصز له أن  أصز بي  الصقف أ مممممممممممالا

 يأ ق يف الشفعة.
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( ٍَ   .(وال غيِر ِمٍَّْ  ساب
(ال تل د الشفعة يف  ٍَ  ، ما ملاح هل   )غير ِمٍَّ  ساب

وحما ملالا ثالثة شمممممركال، ف اعا اثنان من الشمممممركال،  قا : ك ا هكرحما: عنمثال ذل 
باي لييو و قا باي لع رو، أو يف  ممفقة  واحو ، احم قين املل  يف وقد واحو،  ين 

 أكن أن يل د أحو ا الشفعة علل ا  ر  ال. 
كممقلمم  يف حممالممة املياث: ملمما ورثصا من أبيهم احم قممين امللمم  اليه مما يف وقممد  واحممو 

الهما متسَََََاٍو في االسَََََتحْاقأحو ا؛ فال تل د الشمممممممفعة  ال يل د ؛ فُنَ 
 أحو ا الشفعة علل ا  ر. 

ا ال تل د الشمممممفعة يف]الروض[ نا قاح يف   : "بأن كان شمممممريكاا يف املنفعة" أيضممممما
 مهل  املناف ، ااا تل د اها كان شريكني يف مهل  الرق ة ال يف مل  املنفعة. 

 .(وال لكافٍر عَّ  ُمْسَِّمٍ )
ها كان الشممممممممريكان أحو ا مسمممممممملم وا  ر كافر؛ ف اي املسمممممممملم حومممممممم ه كقل  ا

، فليي من حق الكافر أن ين يي اهللوة من املسلم القل احم قلد اليه.  ملسلم 
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َه(  )فص
ف َْطت الشََ  يىٍ  سَََ رىَ  ُمشَََترِيه بَ ْقِفه أو ِهَبِته أو رَْهِنه ال بَ صََِ عُ  وبِبََْيٍا وإن َتصَََ

ِد اْلبََيَْ  ُذه بَعحََ َُ فََّه َأخَْ َفصََََََََََِ  والزرُْع َعْيِن، ولَُّمشََََََََََتِري اْلَغََّىُ ، والنىماُ  واْلُمنَْ
ه ويََغْ  َّْعََُ ِْيمتََِه وقََ ه ب َرُف والثمَرُة الظََاهرُة، فََ ن بَََن  أو َغَرَس فََّّشََََََََََفيِا َتَمَّ كََُ

ََ الطََِّب َبطَََّْت وبعَده َرٍر وإن ماَت الشَََََفيُا قب ه، ولربِّه َأْخُذه بال ضََََََ ْْصََََََ  نََ
َِّ  عخذهل ارِ ِه وي فعُته، والْ  بك ََْطْت شََََُ ه سَََََ َُ الثَمِن، ف ن َعَ َز عن بعضََََِ ُمََجى

َُ في اْلَخََِّ  ما َعَدِف اْلبََيَِّ  َب ْْ ٍَ َمَّيٍ ، ويَُ د ه بَكفي ُذه المَّيُ  بَه وضََََََََََِ َنِ  يََعخَُ
َبَت الب ُته بعَْلٍ  َأَخَذ الشَََََفيُا به ول  أَ َْ تَََريَْ َتِري، ف ْن قاَل: اشَََََْ ائُا ق ُل اْلُمشَََََْ

َّ  قََرى البائُا بالبيِا وأَْنَكَر اْلُمشَََََتِري َوَجَبْت، وُعهدُة الشَََََفيِا عأَثَر، وإن أَ 
 اْلُمشتِري وُعهدُة اْلُمشتِري عَّ  البائِا.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

َه قاح:  رىَ  ُمشَََترِيه بَ ْقِفه أو ِهَبِته أو :)فصََ َْطت رَْهنِ  وإن َتصَََ يىٍ  سَََ ه ال بَ صََِ
  .(الش فع ُ 

حنن قلنا: ان الشمممممفعة تل د ممن احم قلد اليه، لكن لص جال  قا الشمممممخص القل 
 ف ماعهما ا، طرف  ثمالميت، أو حمقين املل  فيها ا، طرف   -ملمين بكر-احم قلمد اليمه 

 ثاليت، فهين تل د الشفعة  
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- أو   ممة  أو ر ن   قمماح لمم : عنمموحممما فرل؛ ان حمقممين امللمم  ا، طرف  ثممالمميت بصقف  
الشممممممممفعة يف  فإحمه ال تل د -ط عاا الر ن ليي حمقالا لل ل  لكنه ملاٌح يف املسممممممممألة

 هل . 
 الوصر  اللاحمية: أن ينقين املل  ب ي ، وآيأش حك ه بعو قليين. 

يف  مممممممممممصر  ليي فيها حمقيٌن لل ل  وااا فيها أمٌر بنقين املل  يف املسممممممممممم ق ين، و ة 
 فإن الص ممية ليي فيها حمقيٌن لل ل ؛ فإها ك  د أحمد؛ )ال ب صََيٍ (الص مية، قاح: 

ملالا و مممممممية أو حمطقد بص مممممممية قلد: "اها مدر ف ومممممممد من اأرض لييو"،  ين 
مبهر   قه الص ممممممممية تن قين اهللوممممممممة ا، زيو  ال تن قين، لكن اها و   ه تن قين، أما 
اها مل  ب وااا أو ممممممممميد؛ فإ ا ال تن قين ح  أصت املص مممممممممة وتق ين الص مممممممممية؛ 

 ل  ال تل د الشفعة مبهر  الص ية. فلق
 أما ال ي  ف ا حك ه 

َعْينِ )   .(وبِبََْيٍا فَّه َأْخُذه بعَحِد اْلبََيَْ
ل ن أن ين يي اهللوممممممممممممممة من الطرف اللان بال -ملالا يف ملالنا-يعا: مهن حق زيو 
 القل وق  عليه. 

ف،   جال ل: عنوحما زيٌو وع ٌرو شركال، زيٌو باي حو ه ل كر مباحلة أنُمثَِّ المثال
بكر وباي لطرف  ثاليت مباحلة وعشرين ألف، من حق ع ر و أن يأ ق ا مباحلة ألف 

 ويمموف  ل كر ممماحلممة ألف، وحينئممق  يرج  اللممان علل اأوح، يقصح ال هصش
 تعا،  نا: "فإن أ ق باأوح رج  اللان علل باحلعه مبا  فعه له". 



2303 
 

،  ممات يمما اللممان و ممق ممماحلممة وان رج  علل اللممان  قمماح: ال، أحم يعهمما من اللممان
 وعشرين ألف، ما أحو يرج  علل أحو. 

َُ والزرُْع والثمَرُة الظاهرةُ ) َفِص   .(ولَُّمشتِري اْلَغَّىُ  والنىماُ  واْلُمنَْ
املل  ق ين احم ياي الشممممممفي  ثابٌد لل شمممممم ل والَّ ال  يعا يف ملالنا بكر ملا اشمممممم م 

 ما حيوممممممممممين به احم قاح املل  والَّ اأرض، ال ي   مممممممممم يهلل والَّ ال  ال ي   مممممممممم يهلل، 
 حيوين  حيوين به احم قاح املل . 

ما علهم ع ٌرو عن اأمر اال بعو آمممنة،  الح  قه السمممنة اها فيه غلَّة فيه اال فيه 
صَََََََّت ُنها حأجر  فيه ور أو زري  ا ر ، تكصن ملن  فإ ا تكصن لل شمممممممم ل؛ 

 .  في مَّكه
َُّْعه ويََْغَرفُ  ف ن بَََن  أو َغَرَس فََّّشَََفيِا َتَمَّ ُكه) ِْيمِته وقََ ه، ولربِّه َأْخُذه ب ْْصََََ  نََ

  .(بال َضَررٍ 
ا ن عنوحما بعوما باي ع ٌرو ل كر   قه اأرض، ما القل حوممممممين  بكر اشمممممم ا ا 
وبوأ ي ا عليها وأهي اأمصر، ف ينئق  حمقصح لييو: من حق  أن تن يي اأرض مبا 

 ن يي أن تممموف  قي  مممه ل كر، فعليهممما من ال نمممال، ويليمممم  حينئمممق  ل  لممم  ال نمممال 
ا: أن يطالب بقلعه،  اأرض بل نها المممممممافةا ا،  ف  قي ة ال نال، ومن حقه أيضممممممما
يقصح: ا مموم ال نممال، أو اقل  ال رو، ف ينئممق  لممه هلمم ، ويممأ ممق الشممممممممممممممفعممة مقممابممين 

 اأرض فقط. 
م،ن القل ي رم  الشمممممفي ، قو حمومممممصر ا  )وله قَّعه ويغرف نْصََََه(: قاح 

قمماح: "اقل  النخممين"، فل مما قل  النخممين  ممقا، حمقوممممممممممممممد قي ممة  ممقا  ملالا يف ال رو
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ر قي ممة يليمممه أن يمموف  ل ك -يف ملممالنمما ع رو-النخيممين، يليم م،ن  يليم الشممممممممممممممفي  
 النقص أو أرش النقص.

  .(ولربِّه َأْخُذه بال َضَررٍ )
اها قماح  مممممممممممممماحمب ال راو: "أحمما مما أرلممممممممممممممل احمم  أحممد ت  لكمه بقي  مه، بمين أحما 

 ها مل يكن فيه لرٌر علل اأرض. آث قه" فله هل  ا
قلَّ  من النخممين، قمماح: "أب ل أمتلكممه بقي  ممه"، قمماح: "ال، لن ت  لكممه بقي  ممه؛ أحممما 
أحق بنخلة وآمممصف   ق النخين"، م،ن اأحق علل كالم  ممماحب اليا   اأحق 

 :]الروض[ ص  ممممماحب النخين بشمممممرط عوم وجص  لمممممرر  علل اأرض، قاح يف 
 ما  ام أحمه ملكه.  ]المنته [ه ك ا يف "ولص م  لرر "، وكقا م  لرر 

 علل كين حاح..  احب اليا  قيو ا "بال لرر". 
: تعا، بعض ُمسمممممقطات الشمممممفعة، قاح  ا ن آممممميقكر املؤلف 

ََ الطََِّب َبطَََّتْ )  .(وإن ماَت الشفيُا قب
: الشمممفعة ال تصرث؛ فإها مات الشمممفي  ومل يكن قو طالب؛ هذه الصَََ رة اُول 
 رثة أن ين يعصا. فليي من حق الص 

  .(وبعَده ل ارِ ِه) الثاني:
اها طالب بالشممممممممممممفعة، ث  د له؛ يعا قاح: "أحما أطالب بالشممممممممممممفعة"، ث د اهللق، 
يوممممممممممممممي بعممو هلمم  الصرثممة مبهر  اجرالات حمقممين امللكيممة وممما ا، هلمم ، من حقهم 
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يه ويل د اهللق هلم أو ال  يل د اهللق هلم، و نا ح  ال ع ي بل صت اهللق هلم  ص ف
 . ُنه بم رد المطالب  بها  بتت لصاحبهاشةٌل من ال هصرز؛ 

َِّ الثَمنِ  عخذهوي)   .(بك
ا ك ا يأ ق   )بكَ الثمن(الصارث؛ يأ ق اهللوممممممممة  )يعخذه بكَ الثمن(كقل  
 الشفي .

  .(ف ن َعَ َز عن بعِضه َسََْطْت ُشفعُته)
ي ، له أن لشف قا ليسد للصرثة،  قه ع صماا للصرثة أو ا )يعخذه بكَ الثمن(أو 

 يأ ق الشفعة بكين الل ن. 
 اها قاح: "أحما أ ف  ا ن جيل وبعو هل  أ ف  ال اقة أقساط" ما اهلُلكم  

 . (ف ن َعَ َز عن بعِضه َسََْطْت ُشفعُته)
قماح: "أحمما عنمول ا ن من املماحلمة ألف عنول آمممممممممممممم عني ألف،  ق ا وال اقة بعو 

 هل " آقطد شفع ه.
َُ يَعُخُذه ال) ٍَ َمَّي ٍ واْلُمََجى  .(مَّيُ  به وِضد ه بَكفي

؛ زيمو بماي حومممممممممممممم مه ل كر مباحلة ألف لاير ُتوف  بعو عشممممممممممممممر  اها كمان الل ن مؤجالًّ
آممممنصات، علم ع ٌرو باخلم، فق ب ا، بكر قاح: " ات اهللوممممة"، قاح: "تأ ق 
اهللومممممة وما توف  ل شممممممةل"، قاح: "آمممممأ ف  ل  لكن بعو عشممممممر آممممممنصات ملين 

 فهين تل د الشفعة   عقوك بال  ام، حمفي عقوك"،
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حمقصح: ان كممان ع ٌرو مليئمماا ث  ممد الشممممممممممممممفعممة وي قل امل لغ يف هم ممه، وان كممان غي 
 ملةل فإحمه يل د له ال أجيين اها أتل بكفيين  ملةل يكفله. 

َنِ  ق ُل اْلُمْشَتِري) َُ في اْلَخََِّ  ما َعَدِف اْلبََيَِّ َب ْْ  .(ويَُ
اح: "أحممما آمممممممممممممممث ممق اأرض، اها ا  لفصا يف قممور الل ن؛ ه ممب ع رو ا، بكر قمم

تفضممممممممممممممين ماحلة ألف"، قاح: "م،ن القل قاح ل  ماحلة ألف ! مليصن، ما  ة مباحلة 
 ألف". 

وال بُينة أحو ا؛ فالقصح قصح م،ن  قصح املشممممم ل، تومممممي أحمد مسممممم عو توف  له 
ا  ممقا ان مل تصجممو ال ُينممة، وقصلممه:  ق ل )مليصن واالَّ آممممممممممممممقطممد الشممممممممممممممفعممة، ط عمما

 ينه.يعا: م  أ المشتري(
َبَت البائُا أَثرَ )  ُته بعَْلٍ  َأَخَذ الشفيُا به ول  أَ َْ  .(ف ْن قاَل: اْشتَََريَْ

قاح بكر: "أحما أ ق ا بألف"، قاح ال احل  زيو: "ما  ص   يهلل؛ أحما بع ه بألفني"، 
فإن الشفعة تل د لع رو بألف؛ أن ع راا  نا ال عالقة له،  رل، ليي  احب 

 لة باألف، ليي لييو  قصٌح.حق، املسألة بينه ا و قا ر 
  .(وإن َأقََرى البائُا بالبيِا وأَْنَكَر اْلُمشتِري َوَجَبتْ )

قاح زيٌو يف ملالنا: "أحما بعد اأرض ل كر"، قاح بكر: "ال، أحما ما اشمممممممم يد، ما 
  ص بوم يهلل"،  ين تل د الشمفعة والَّ ال  تل د الشفعة، مل، تل د الشفعة  ال احل 

ملشمم ل  قا بكر يقصح: "ال"،  قا املشممم ل ملا قاح: "ما ل قاح: احم قين املل ، وا
شمممممممممةل" ليي له حق، و قا أقر باهللق،  مممممممممار اا ي  م فقني بل صت اهللق لييو، 
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يعا بكر القل لص كاحمد اهللوممممة قو احم قلد اليه ااز احم ياعها، فكيف  ص يقصح 
: "ما احم قلد ال،" ! أصز احم ياعها من باب أون،.   أ الا

 .(الشفيِا عَّ  اْلُمشتِري وُعهدُة اْلُمشتِري عَّ  البائاِ  وُعهدةُ )
  (ُعهدُة الشفيِا عَّ  اْلُمشتِري وُعهدُة اْلُمشتِري عَّ  البائاِ )ما معىن 

يعا: اها ُوجو عيٌب أو باحمد مسمممممم  قةا لل ي، فعلل م،ن يرج   حمقصح: الشممممممفي  
 يو. ز  يرج  علل املش ل، يعا: ع رو يرج  علل بكر، وبكر يرج  علل

ا باي مل مثال ذل : نشََرح المسََعل  اُول  )وعهدة الشََفيا عَّ  المشََتري(:
زيٌو حوممممممممممم ه ل كر، جال ع رو وقاح: "أب ا ا بالشمممممممممممفعة" وأ ق ا، فل ا أ ق ا 
ت نيَّ أن فيها عي اا طارحلاا، مل يكن يعلم به علل شممممممروط العيب املقكصر ، من حقه 

أن يأ ق اأرش والَّ ال  من حقه، أن يفسممممخ العقو والَّ ال  من حقه، ومن حقه 
علل  يرج  -ع رو– ص يرج  هبقا اأرش علل م،ن  علل بكر، عهو  الشمممممممممفي  

 املش ل و ص بكر. 
لص حوممممممممممممممين  مقا بني زيو وبكر؛ فإن بكر يرج  علل باحلعه و ص زيو و قا  ا ٌر 
والممممممهلل؛ أن املعاملة بينه ا، يعا ال عامين يف الشممممممفعة حوممممممين بني ع ر و وبكر، 

 ُوجو  لين؛ فإن اهللق يل د لع ر و علل بكر .  فإها
وأما ال عامين يف ال ي  اأوح وق  بني بكر  وزيو، فإها حوممملد مشمممكلة؛ فإن بكر 

 يرج  علل زيو، اها ت نيَّ أ ا مس  قة أو ت نيَّ أ ا معي ة.
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 [باُ  الَ ديع ِ ]
مَ  يََََّْزُمه ِحْفظُها في ْن، و إذا تَََِّفْت من بيِن ماِله ولم يََتَََعدى ولم يََُفرِّْط لم َيضََََََََََْ

ِمَن وِبِمْثَِّه أو َأْحَرَز ف ال، ِحْرِز ِمْثَِّها،  ف ن َعيَىَنه صَََََاحُبها فَعْحَرزَها بدونِه ضََََََ
ها وإن َقَطَا الَعَََّ  عن الدابِ  بغيِر ق ِل صاحِبها َضِمَن، وإن َعيىَن َجْيَبه فتََرََ

ه،  وإن َدفََ  ه بعكسََِ ِمَن وعكسََُ ُظ ماَله أو َعها إل  َمن َيْحفَ في َُمِّه أو َيِده ضَََ
ُم، وال ُيطالَباِن إن َجِهاَل، وإن  ه اُجنبي  والحَا َمْن، وَعْكسََُ ماَل ربِّها لم َيضََْ
ان َأْحَرَز  َفره َردىَها عَّ  رَبِّها، ف ن غاَ  َحَمََّها مَعه إنَ  َحَدَث َخ  ه أو سََََََََََ

ًَْ ، وَمن ُأْودَِع دابىً  فَرََِبها ه أو َدرَاهَم لغيِر نََْفِعها أو   بً  وإال َأْوَدَعها ِ  ا فََِّبسََََََ
فَََعْخَرَجهََا من َمْحِرٍز  م َردىهََا، أو رََفَا اْلَخْتَم ونحَ ه أو َخَََّطهََا بغيِر ُمَتَميٍِّز 

َ  َضِمَن.   فضاَع الك
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 .[لَ ديع ِ باُ  ا]: قاح 

  .دفا المال لمن يحفظه ويرد عينه لصاحبهالص يعة معروفة و ة: 
َه في الحفظ تبرًعاعنوحما ا يواي قاح:  ي  . تَ 

َه فيهواالآ يواي:   كقل .   تَ 
ال ه  ُن حْيْ  ال ديع  هيوهلقا.. شممممممرطصا يف الص يعة ما ُيشمممممم ط يف الصكالة؛  َو

 . في حفظ المال
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إذا تَََِّفْت من بيِن ): ة مسمممألة الضممم ان قاح أوح مسمممألة يف الص يعة و 
  .(ماِله ولم يََتَََعدى ولم يََُفرِّْط لم َيْضَمنْ 

ين )إن تَّفت من ب، مماها يعا )من بين مَاله(الص يعمة  )إذا تَّفَت( مقا  ما ر؛ 
 َّفت()إذا ت  ملاها ملالا )إذا تَّفت من بين ماله(  مما فماحلمو   قه الكل ة مَالَه(

 (02:11:40)ومل ي عوَّ  
 و قه الكل ة هلا مفهصم والَّ ال  يعا عنوحما  صر: 

: الرجين أعطي ه أماحمة، وقلد: "تفضمين  قه آميارش لممعها عندنا الصَ رة اُول 
م  آمممممميارات "، قاح: "أبشممممممر" وولممممممعها يف املعرض، بعو ا جئد   ق ا قاح: 
رقد آمميارت  من بني السمميارات، اح قد آمميارت  وحو ا، باقة السمميارات  "آممُ

ة، احمفهرت السميار ، ألٍّ ما كان"،  ين يضم ن والَّ ما يض ن   قه الوصر  آملي 
 اأو،. 

يقصح: "اح ل اثين كله آممممممياراش وآمممممميارات "، يضمممممم ن والَّ ما  الصََََ رة الثاني :
 يض ن  

يف اأو، ويف اللمماحميممة، ممما اهللكم يف اأو،  املؤلف هكر اأو، والَّ هكر اللمماحميممة  
ممالمه آممممممممممممممليم  ة الد تلفد، ف ا اهللكم  من بين مَالَه()اأو،؛ اها تلفمد  ة 

 . )مالم يتعدى أو يفرط(فيها  ال ُتض ن 
الوممممممصر  اللاحمية من باب أو،؛ فُهنا مفهصم  قه الع ار  مفهصم مصافقة ليي مفهصم 

 . )إذا لم يتعدى أو لم يُفرِّط(والفة، و قا معلصم: أحمه 
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ترك مََا : تفريروال، فعَََ مََا ال ينبغي: التعََدِّ ومممما الفرل بني ال عمممُو وال فريط  
 . ينبغي أو ترك ما ي ب

   .(ويََََّْزُمه ِحْفظُها في ِحْرِز ِمْثَِّها)
رل  رل، قلد له: "آمممُ ا ن شمممخص أعطاك جهاز جصاح، ولمممع ه يف جي  ، فسمممُ
ااصاح"، قاح: "أحمد املفُرط؛ كان املف ض احم  تأ ق ااصاح وتضمممعه يف  ياحم   

 الب أن تض ن"، ما رأيكم يض ن أو ال  ال يض ن.  ا ين ال يد، فأحما أط
 اهن.. يكفة ول  الص يعة يف اايب. 

، قلد: "الشممممميخ يف  واحو أعطاك قطعة أملاو  ممممم ي  تسمممممصم مخسمممممة مليصن ملالا
الورو قاح: ان اها لعها يف جي ه ما يف مشكلة"، أ ق ا وولع ها يف جي  ، 

 أكو، و ا يف كين وقد  توتق ب لل رم، وتق ب للسمممممممصل، وت  شمممممممل فيها، وبع
رقد، تضممممممم ن والَّ ما تضممممممم ن  قاح:  تطلعها وت أكو أ ا مصجص     تر  ا، وآمممممممُ
رقمد مما فرطمد وال  تعمويمد، ىمافظ عليهما، ويف كمين وقمد أط ئن عليها،  "آممممممممممممممُ
رقد" يضممم ن والَّ ال  يضممم ن؛ أحمه ملا حمقصح: فرَّط؛ اها ولممم  الشمممةل يف أقين  وآممُ

مفُرط، حرز الريمماح  ممين  ص ملممين حرز املليممار، مممما جرت العمما    فمثممه فيممه فهص 
الرياح لص ولممممع ه يف جي    قا حرز وزيا  ، لكن مليار تضممممعها يف كيي مع  
وتق ب لل رم وللسممممممممممصل و ة يف الكيي، لص لاير ولممممممممممع ه يف كيي حرز، لكن 
مليار يف كيي ليسمممد حرزاا، فإها محلد مليار ومتشممميد هبا يف السمممصل مفُرط والَّ 

 . (ويََََّْزُمه ِحْفظُها في ِحْرِز ِمْثَِّها) قا معىن قصله: ال  مفرط، 
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االَّ يف حالة: و ة اها عنيَّ  ممممممممممممماحب الص يعة حرزاا، أعطاك ااصاح قاح: "احممثر، 
ترم أحما ما أرلمممل احم  ت ك ااصاح يف جي  ، الزم ت كه يف ال يد"، ف ينئق  اها 

 عنيَّ حرزاا ف ا اهللكم  
 .(ا فَعْحَرزَها بدونِه َضِمنَ ف ن َعيَىَنه صاحُبه)قاح: 

 : عندنا  الث أح ال )فعحرزها بدونه ضمن(
أن يُعنُي لممم  اهللرز؛ ف  فمثهممما فيمممه، أو كفمثهممما يف مللمممه، أو كفمثهممما في ممما  ص 

  وحمه، أو كفمثها في ا  ص أعلل منه، أرب   صر. 
فإن حفمث ها فيه أو يف ملله أو في ا  ص أعلل منه قاح ل : "لعها يف جي  "، 

   د وولع ها يف  ياحمة ال يد وقفلد عليها، أعلل    يهلل. ه
 م  يض ن  يف حالة  واحو  و ة: اها أحرز ا  وحمه. 

قاح ل : "لمممممعها يف جي  "، فأولمممممع ها يف يوك ملالا أو يف كيي مع ، جال 
؛ فمإها أحرز ا في ا  ص  ون اهللرز املشممممممممممممممروط  حرامة وقوممممممممممممممه وأ مق ااصاح ملالا

امللين، يعا لص قاح ل : " ق ااصاح وال تضمممعه اال يف تضممم ن، ولص كان يف حرز 
 يحمة ال يد"، قلد: "أبشمر"، وأ قته يف جي   تض ن والَّ ال  تض ن، م  أ ا 

ُن الْاعدة: "أن الُعر  ال يعتبر عند التصَََََََريح حرز لص مل يشممممممممم ط علي ؛ 
 ين، ال عم  بممالممواللممة يف مقممابممين ال وممممممممممممممريهلل، فن ن اامما أوج نمما حرز امللممبخالفََه"

رجصعماا ا، الُعرف، ملمَّا يف توممممممممممممممريهلل خبالف الُعرف وجمب الع مين بمه، اها أحرز ا 
 في ا  ص أقصم منه   قا أحسن وأحسن.  
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  .(ف ن َعيَىَنه صاحُبها فَعْحَرزَها بدونِه َضِمَن وِبِمْثَِّه أو َأْحَرَز فال)
ت اللصب، تضمممممعها  قاح: "لمممممعها يف جيب ثصب   قا"، ولمممممعها يف جي  ، غيَّ

 يب اللصب اللان القل تل سه،  قا ملله. يف ج
 منه، يعا: أقصم منه وأعلل منه يف اهللفظ، يعا فال ل ان. )أو أحرز(

  .(وإن َقَطَا الَعَََّ  عن الدابِ  بغيِر ق ِل صاحِبها َضِمنَ )
أو ي عنموك  ابمةا، فقطعد العلف عنها ب ي قصح  مممممممممممممماح ها، تلفد؛ ما أكَّل ها 

  ن والَّ ما تض ن  تض ن. وال شرَّب ها، تلفد، تض
اها كمان هلم  بقصح  مممممممممممممماح هما؛ قاح له: "ا  ، ال تؤكلها وال ُتشممممممممممممممُرهبا، اتركها 
متصت"، قاح: "أبشر" وال أكَّلها وال شرَّهبا ح  ماتد، يض ن والَّ ما يض ن  ال 

 .ُنه ال ي  ز  هذه نفس محترم  وال ي  ز ذل يض ن لكنه يأ ؛ 
  .(رََها في َُمِّه أو َيِده َضِمنَ وإن َعيىَن َجْيَبه فتََ )

 قا  ص القل هكرحماه: اها عنيَّ حرزاا؛ فإن أحرز في ا  ص أعلل منه مل يضمممممممممممم ن، 
ها قاح: "احفمث )إذا عيىن جيبه(وان أحرز في ا  ص  وحمه لممممم ن؛ وهلقا اها قاح: 

مه أو يده ضمن(يف جي  "  ها فيَ   .ُن هذا أقَ منه؛ )فتَر
 .(وعكُسه بعكِسه)

 : "اتركها يف يوك"، فصلعها يف جي ه فإحمه ال يض ن.لص قاح
  .(وإن َدفَََعها إل  َمن َيْحَفُظ ماَله أو ماَل ربِّها لم َيْضَمنْ )
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؛ زوج ه كافظ علل   قا الرجين عا  ا أغرالممه الشممخوممية يضممعها عنو زوج ه ملالا
اأشيال وما تضي  منها، فل َّا أعطاه الشخص قاح: " ق ااصاح واجعله مع "، 
فرج  ال يد قاح: "اجعليه مع ه يا فالحمة"، ف لف، يضممممممممم ن والَّ ما يضممممممممم ن  ال 

 (اَلهوإن َدفَََعها إل  َمن َيْحَفُظ م)يضمممم ن اريان العا   بقل ،  قا معىن قصله: 
 يعا: عا  ا. 
:  ص الممقل  ف  لمم  ااصَّاح، عمما  ا اممما يمموف  لمم  أو لييممو؛  )مََا ربِّهََا(أو حيفظ 

أر ت آمممفراا ملالا أو احمشممم لد أو شمممةل، فق ب ا،  كالك ا عنوه آمممصال، فأحمد
  قا الشخص وأعطي ه، فال ل ان علي . 

مُ )  .(وَعْكُسه اُجنبي  والحَا
خبالف مما لص  فع هما ا، شممممممممممممممخص  مل جترل عما تم  وال عما ته بوف  املاح اليه؛ 
، ه  ممد لصاحممو يف اهللرم قلممد: "يمما فالن،  ممقا الك مماب  ف ع ممد من حفمثهمما ملالا

  آممميأش واحو ويأ قه من "، والرجين أ ق الك اب وآمممافر، تضممم ن اجعله مع
 والَّ ال  تض ن. 

لد: : ه  د ا، اثك ة وق-يعا ا، القالمممممممممة-وكقل  لص  فع ها ا، اهللاكم 
"يا فضمممممممممممميلة الشمممممممممممميخ،  قا ك اب فالن تركه و يعة وأحما ما وجوته اتركه عنوك"، 

  حمقصح: يض ن اها تلف.
  .(وال ُيطالَباِن إن َجِهاَل )
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الف ما هل  خب )ال يطالبان إن جهال(  اأجن  واهللاكم )ال يطالبان(ما املعىن 
لص عل ما، يعا قمو يمثنمان أن  مقا املاح ماح  قا الواف ، جال قاح: "اجعلصا  قه 

 أماحمة عنوكم"، فأ قو ا، يمثنص ا من ماله؛ فإحمه ال ل ان عليه ا.
: الروض[]، قاح يف ]المنته [ و نا قصح   ر يف املسألة، و ص القل جيم به يف

"وقاح القالممممممة: له هل ؛ فلل ال  مطال ة من شممممممال منه ا، ويسمممممم قر الضمممممم ان 
ان كان  -القالممة واأجن -علل اللان ان علم واالَّ فعلل اأوح"، يعا: اللان 

ا أن  قا املاح ليي ماالا لوافعه؛ فإحمه  ص الضمممممممممامن 
ا
 -القالمممممممممة أو اأجن -عامل

 م؛ فالض ان علل اأوح، الواف  للقالة وحنصه.وان كان ال يعل
  .(وإن َحَدَث َخ  ه أو َسَفره َردىَها عَّ  رَبِّها)

 مقا الرجمين حوممممممممممممممين  صف، الرجمين أ مق الص يعمة يف حالة أمن، مسمممممممممممممم عو علل 
أن حيفظ   حمسممأح اهلل -حفمثها، لكن ملا  ممار  صف ومشمماكين والممطرابات 

ل بلوان املسمممممممممل ني عامةا وعلل  قه بلوان املسمممممممممل ني وأن يومي عليها اأمن، عل
، ماها آصم  قا الرجين  قاح: "أحما ما أآ طي   -ال ال   ا ةا  حوين  صف ملالا

 أن أك ين املسؤولية"، حمقصح: أب عليه أن ير  ا ا، رهبا. 
أو حومممممممين له آمممممممفر؛ فيهب عليه أن ير  ا ا، رهبا، ا،  ممممممماح ها؛ فإن مل أو 

  اح ها ف ا اهللكم  
ان َأْحَرزَ ف ن غاَ  َحمَ )   .(ََّها مَعه إنَ 

حمقصح: حينئق  تراعة موممممل ة  مممماحب الص يعة؛ فإن كان اأحفظ للص يعة محلها 
 مع  يف السفر، ملين: ااصاح، ك له مع  يف السفر، حمعم، فإحم  ك له مع . 
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 وان مل يكن اأحرز محله مع  ف اها تون  
( ً َْ   .(وإال َأْوَدَعها ِ 

ق مين  مقا يعطيهما لل ماكم، فمإن تعقر  فعه لل اكم  : أحممه]الروض[وقمو هكر يف 
  فعها ا، ثقة  من اللقات هللفمثها.

ه أو َدرَاهَم فََعْخَرَجها م) ن وَمن ُأْودَِع دابَىً  فَرََِبهَا لغيِر نََْفِعهَا أو   بًَا فََِّبسَََََََََََ
َ  لَمْحِرٍز  م َردىهََا، أو رََفَا اْلَخْتَم ونحَ ه أو َخَََّطهََا بغيِر ُمَتَميٍِّز فضَََََََََََاَع ا كََ

 . (َضِمنَ 
  قه عو   صر يض ن فيها املص ،ي، وكلها يف اهللقيقة راجعٌة ا، ال عُو أو ال فريط: 

بها، هَ يضمن    الص رة اُول : إذا أودِع دابً  فَر
قاح: " ق  قه السمممميار  عنوك و يعة هللفمثها"، أ ق ا يلف هبا وي  شممممل فيها، 

ه ستعمَّها في غير ما ُأذن لُنه ا ار حا ث وتلفد، يض ن والَّ ال  يض ن؛ 
،  ص أُهن له يف اهللفظ، قاح ل : "اال اها اآممممممممم ع لها لنفعها"؛ وهلقا اسَََََََتعماله

بها لغير نفعها(قاح املؤلف:   . )فَر
: حمقصح علل آمممم يين امللاح: بعض السمممميارات اها تُركد يف مكان واحو مثال ذل 

 كين هص يوممممممممميمو  طصيلة وال كركد، ممكن يؤ ل  قا ا،  لين يف السممممممممميار ، ف
أآم صي ملالا يأ ق فيها لفة؛ حفا اا علل السيار  واملاكينة وما ا، هل ، يف  قه 
اللفة  مممممممممار عليه حا ث، فهص رك ها وحركها ملوممممممممممل ة  مممممممممماح ها، لنفعها  ة؛ 
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كها من ، بين قو يكصن ال فريط  ص تر ُن هذا ليس من التعدِّ ف ينئق  ال يض ن؛ 
 غي كريكها. 

 . : )  بًا فَّبسه(الص رة الثاني : قال
قاح: "تفضمممممممين  قا اللصب و يعة عنوك"، فيسمممممممد، والَّ ثصب، والَّ كاغ، فومممممممار 
يل سممه ويق ب فيه ا، املناآمم ات، فإحمه يضمم ن اها ه ب فيه مناآمم ة وولممعصا له 
خبصر واح ل الشممم اغ، يضممم ن والَّ ما يضممم ن  يضممم ن؛ أحمه ل سممممه ب ي، االَّ اها 

 ي اللصب ملول  ه  ل سه ملول  ه أيضاا، كيف يُل 
ا مركصحممة يوممممممممممممممي فيهما علممة أو شممممممممممممممةل من  يقصلصن: بعض الليمماب اها تُركممد  احل ما
اهللشممممممرات أو شممممممةل من  قا الق يين قو تضممممممر باللياب، فهص يل سممممممها ما بني ف   

 وأ رم فقط أجين اهللفاه عليه؛ ف ينئق  ال يض ن. 
: " قا الرجمين أعطماه  ممممممممممممممنموول، قاح أو دراهم فَعخرجهَا من محرٍز  م ردهَا 

الومممنوول فيه حمقص "، فق ب وف هلل الومممنوول، كسمممر القفين، واشممم م قفين   ر، 
ر  ما وطلعهما،   اشمممممممممممممم م قفممين   ر، حمقصح: "احم قلممد يمموه من يمموه أمماحمممة  ا، يممو 

 ل ان أحمه تعوَّ". 
؛ أحياحماا يوي الشةل و صم بالش  ، فهص أزاح اخل م  قا أو أو رفا الختم عنها

أو كاحمد مربصطة فأزاح الربطة أو غي هل  من الوصر،  رف  الشةل القل حيفمثه،
يه ُنه ب  رجَّعها مر  ثاحمية علل اهللاح اأو،، يض ن والَّ ال  يض ن؛  م رد تعدِّ

َتمًنا  . ما عاد م
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أو  ل،طهمما ب ي م  يي؛ أعطي ممه متر، قلمد لممه: اجعممين ال  ر أممماحمممة عنمموك، فممق ممب 
قلمممد: أين ره ب  رل، يصم جئمممد و وك مممه يف الكرتصحممممة حقمممه يف ال يمممد، وا  لط مت

 -  ممممايأعطي ه ملالا -ال  ر، قاح: واهلل تلف، اأوال  أكلصه كله، حمقصح: يضمممم ن 
 فيض ن ل حقة.  

 ال أصز اآ ع اح الص يعة اال ملول ة رهبا اال اها أهن؛ فإها أهن ما يف اشكاح. 
  انواها أههن  ين توممممممممممممممي عارية  اها أهن؛ قلد له:   ق ا و يعة لكن ا هلل ل

أآمممممممممممممم فيمو منهما أو أرك هما، فهمين تكصن عماريمةا بمقلم  والَّ ت قل و يعمةا  ما الفرل  
ُن إن قَّنَا: "هي عَاريَ " العَاريَ  مضََََََََََم نَ ه مطًَّْا، وإن قَّنا: الضمممممممممممممم مان؛ 

 ."وديع " ليست بمضم ن 
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َه(  )فص
َُ ق ُل اْلُم دَِع في َردِّهََا إل  ربِّهََا أو غيرِه بََ ذنََِه وتََََِّفهََا وعَََدِف ال فريِر، تويُْبََ

َنٍ  أو إقراٍر،  م ادىَع  ردًّا أو تًََََّفا سا َْْين ف ن قاَل: لم ُت ِدْعِني.  م  َََبَتْت ببََيَِّ ِب
َنٍ ، بَ في ق ِله: ما ل  عندي شََََََي ه. ونحَ ه، أو  َباَل ول  بِبََيَِّ ْْ ِلُ ح ِده لم يَُ

 َْ َََ ب ْْ ه لم يَُ ََِ ََه أو من ُمَ رِّ  ََُه الردى من ٍ ، وإن إ بعَََده بهََا، وإن ادىَع  وارِ  َََ ال بِبََيَِّن
ُم َأَخَذه، ولَُّمسََت دِِع  ٍَ أو َم زوٍن يَنْسََِ طََََّب أحُد اْلُم ِدِعيَن نصََيَبه من َمكي

 واْلُمضاِرِ  واْلُمْرَتِهِن والمستْعِجِر ُمطالبُ  غاصِب العيِن.
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََ 
َه : قاح  َُ ق ُل اْلمُ  :)فصَََََََ  ذنِه  دَِع في َردِّها إل  ربِّها أو غيرِه بويُْب

  .(وتََََِّفها وعَدِف التفريرِ 
 نما اها ا  لف املص ،ي و مممممممممممممماحمب املماح، قماح: ر   ما لم ، قماح: ال مما ر   مما، 

املص ،ي –وه مب رف  عليمه  عصم قماح: فالن أعطي مه و يعمة ومل ير  ما، قاح املص ،ي 
  قاح: أحما ر   ا اليه. -القل أ ق الص يعة

 القصح قصح م،ن  قصح املص ،ي م  أينه. 
؛ يقصح: ر   ما ل ، قاح: ال ما ر   ا ل، ر   ا لييو؛ )أو غيره بَ ذنَه(اللمان: 

 أحمد قلد يب: أعطيها لييو، قاح: ال أحما ما قلد ل   قا. 
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القصح قصح م،ن  قصح املص ،ي؛ أحممم  مبهر  ممما ا  ت أن تمموف  مممالمم  لممه؛ أحمممد 
 . -يعا م  أينه-ق ين قصله ب ي بُينة تس أمنه؛ فلهقا يُ 

: ال ؛ قاح: ُر  علة، الص يعة، قاح: تلفد، قاح)تَّفها وعدف التفرير(وكقل  يف 
 ما تلفد أحمد تكقب ما بو يهلل. 

 القصح قصح م،ن  املص ،ي. 
قاح: حمعم تلفد ولكن  مفرٌط يف حفمثها؛ فهة تلفد بسممممممممممم ب تفريط ، قاح: 

 ال ما فرطد، قاح: ال فرطد. 
 لقصح قصح م،ن  املص ،ي يف ال لف أو يف ا عال عوم ال فريط. ا
ا ) ًَََ ٍ  أو إقراٍر،  م ادىَع  ردًّا أو تََََّف ََََ ن ْت ببََيَِّ ََََ َََاَل: لم ُت ِدْعِني.  م  َََبت فَََ ن ق

َباَل ول  بِبََيََِّن ٍ  ْْ َْْين ِلُ ح ِده لم يَُ  .(ساِب
ر  ا"، ه ب قا ا ن رف  عليه  عصم، قاح: "ولمممممعد عنوه السممممميار  و يعة وأطال 

وماها آممممممممممصَّم  قا املص ،ي  ما ي  ل ير  ا، قاح: أ ممممممممممالا ما أعرف  وال تعرفا وال  
، قماح القمالممممممممممممممة لل موَّعة: عنموك بُينة احم   كنمد أ مقت منم  و يعمة أ ممممممممممممممالا
ولمعد عنوه و يعة  قاح: "حمعم عنول"، وه ب وأتل بشا وين عولني وشهوا 

 بأحمه أو ي السيار  عنو  قا الرجين. 
   ث  د  ياحم ه. خيانته والى ما  بتتاآلن  بتت 

ُورهط ا ن؛ ث  د الص يعة وقاح: "ما أو ع ا"! ف اها قاح  قاح: " مممهلل، أو ع ا 
ولكنهما تلفد من غي تعُو وال تفريط، ويُق ين قصح املص ،ي يف  عصم ال لف"؛ يريو 
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 أن ي  ممميت عن ورل   ر، حمقصح: "ال يُق مممين قصلمممه ولص ب ُينمممه حينئمممق "؛ أن  مممقه
ال ُينممة الد يممأش هبمما ُتكممُقبممه والَّ ال  حمعم،  ص ا ن يقصح  ممقه ال ُينممة كمماهبممة؛ أحمممه 
يقصح: مممما أو ع ا؛ فمممإها أتل ب ُينمممة تقصح أو ي وتلف، فهص ا ن يمممأش ب ُينمممة   ص 

 يقصح ان  قه ال ينة كاهبة، فال تُق ين. 
ٍََ  أو بََ قر   م ادىع  ردًّا(اٍر،  )فََ ن قََال: "لم ت دعني"،  م  بتََت ال ديعََ  ببيِّن

خبالف ما  ؛)أو تًَّفا سََابْين ل ح ده، لم يُْبال ول  ببيِّن (قاح: ال، أحما ر   ا 
 لص ا َّعل ر ًّا أو تلفاا بعو ج ص ه فُيق ين بال ينة. 

ُعقوت االسمممممممممممممة وأحمكر، أتصا بالشممممممممممممما و يف االسمممممممممممممة اللاحمية، قاح: "حمعم  مثاله:
 قاح: "أحما بعو االسة القضاحلية املالية  يهلل"، الشا و شهو أحمه أ ق الص يعة، 

 رجعد ا، ال يد واآ  فرت وتُ د، ور  ت اليه الص يعة". 
 مين اها أتل ب ُينمة  علل ر  الص يعمة،  مين  قه ال ينة الد أتل هبا ُيكُقهبا والَّ ال  ال 

 .)سابْين ل ح ده(ُيكقهبا؛ وهلقا قاح: 
  .(بعَده بهابَ في ق ِله: ما ل  عندي شي ه. ونحَ ه، أو )

؛ يعا رف   عصم قمماح: "يمما )مََا لََ  عنََدي شََََََََََي (لكن يُق ممين قصلممه اها قمماح: 
فضمميلة الشمميخ، فالن أطال ه بالسمميار  ير  ا ال"، قاح له القالممة: "ماها تقصح " 

 قاح: "ليي له عنول شةل". 
مل يقين مل تص عا، قاح: "ليي ل  عنول شممممممممممممممةل"، يف فرل والَّ ما يف فرل  يف 

ينط ق علل ما لص كاحمد  ناك و يعة  )ليس ل  عندي شَََََي (صله: فرل؛ أن ق
وتلفد والَّ ما ينط ق  ينط ق، أليي كقل  ! فينط ق وما حيوممممممممممممممين حينئق  تناف  



2321 
 

ق ين   ا َّعل الر  أو ال لف؛ فإحمه يُ  )ما ل  عندي شي ه(يف  قا؛ فلهقا لص قاح: 
عا مبعىن: أن ال ُينة نة؛ ييُق مين قصلمه حينئمق  لكن بمال يُ  )أو بعَده بهَا(قصلمه حينئمق ، 

  عندي )ما ل نما مق صلمة غي مر و  ، ملماها  أحممه ال يكمُقب ال ُينة؛ وهلقا قاح: 
 َّعل ر ًّا ؛ لص ا)سََابْين ل ح ده(أو بعوه يف الوممصر  السممابقة، ملا قاح:  شََي (

 بعو ج ص ه ال ق له فإحمه يُق ين هبا، ماها يعا يُق ين هبا  يعا بال ُينة. 
ل لف ؛  نا يُق ين فيها قصله بالر  أو ا)ما ل  عندي شَََي (حما فرٌل بني قصله: عنو

نه، ملاها  أن بين يُق ين قصله بي ي -حُموممممممم هلل ما آمممممممم ق–بي ينه، ال حي ال ا، بُينة 
 قا أ ممممممممالا مل يكُقب ال ُينة، وقصله يف اهللقيقة ك ا لص ا َّعل؛ يعا كالمه جُم ين؛ 

 يعا أن الص يعة قو تلفد وهلقا ليي شََََََََََي ( )ما ل  عنديحي  ين أحمه أرا  به 
 ل  حق، وحي  ين أحمه أرا  ليي ل  و يعة؛ فلهقا يُق ين قصله بي ينه. 

 أما يف  ممصر  قصله: "مل تص عا" فهقه  ة الد يُق ين قصله يف حالة  )يُق ين قصله م 
صلممه ق ال ُينمة( وال يُق مين قصلمه بي ينممه، اها جمال وقماح: "ر   مما بعمو اا ص " ال يُق مين
لفد بي ينه ملاها  لل صت  ياحم ه، لكن يُق ين قصله بال ُينة الد تشممممهو بأن الص يعة ت
 أو ر َّ ا بعو اا ص  بال ُينة؛ أن  قه ال ُينة يف  قه الوصر   ص مل يكُقهبا. 

 -الص يعة–أما يف الومممصر  اأ رم؛ و ة لص أتل ب ُينة تشمممهو بأحمه تلهفد من ق ين 
ة من ق ين  قه االسمممممممممممة القضممممممممممماحلية، فهقا ال يُق ين ولص أتل ب ُينة أو أحمه ر  الص يع

 ملاها  أحمه  ص يكُقب  قه ال ُينة،  قا  ص املقوص .
َْ إال بِبََيََِّن ٍ ) َب ْْ   .(وإن ادىَع  وارِ ُه الردى منه أو من ُمَ رِّ ِه لم يَُ
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 ا ن  قا الرجين اآمممممممم أمن الشممممممممخص القل  ف  له املاح، لكن  ين  ص اآمممممممم أمنه
واآ أمن ورث ه من بعوه ! ال، فلص مات املص ،ي، فالصرثة قالصا: "ر  حما"، فلص ا َّعل 

ص ي امل-أو من مصُرثممممه  -يعا من حمفي الصارث-الر  منممممه  -وارث م،ن  املص ،ي-
 . -حمفسه

أحما أعطيد آممميارش لييو، ف ات زيو،   ه  د للصرثة قلد: "أعطصن السممميار "، 
ر  أ مممممممالا من ق ين أن أصت"، أو قالصا: "حنن ر  حما ل  قالصا: "زيٌو ر  ل  السممممممميا

اأ مممين -السممميار  بعو مصته"، ال يُق ين قصهلم يف املسمممأل ني اال ب ُينة؛ أحمه قو ث د 
يا مشممايخ؛ أحمه قو ث  د يو م علل السمميار  والَّ ال  اأ ق ثابد، الر  مشممكصٌك 

  ممممممممممممممصر  املص ،ي؛ بال ُينة يففيمه، فمالر   ص المقل حي ال ا، ال ُينة، لكننا مل حمطالب 
 أن املص هي قو اآ أمنه، أما يف الصرثة  ص ما اآ أمنهم؛ فلهقا يطال صن بال ُينة.  

ٍَ أو َم زوٍن يَنِْسُم َأَخَذه)   .(وإن طََََّب أحُد اْلُم ِدِعيَن نصيَبه من َمكي
ا ن عنوحما آمممممميار  مملصكة لشممممممخوممممممني، فق  صا وأعطص ا لشمممممممخص و يعة، قالصا: 

ق الص يعة، ابقه السممممممممممميار  عنوك"، اثنني ه  صا بالسممممممممممميار ، يف اليصم اللان جال " ُ 
أحو ا قاح: "ر  ل السممممممميار "،  ين من حقه أن يسمممممممم   بوون ا  ر  ليي من 

 حقه هل . 
لكن لص اثنني شممركال يف كيلص متر،  قا أل  حموممف و قا أل  حموممف مكيين أو 

ه و يعة عنوك"، جال من بكر  أحو ا مصزون، فمق  صا وأعطص ما لييمو قمالصا: "أبقي
يقصح: "ُر  علة، الص يعة"، من حقه أن يطالب بر  النوممممممممف،  ص كم  مممممممماي من 



2323 
 

ال  ر  يقصح: " ق حموممممممف  ممممممماي حق   قا"؛ أن  قه القسممممممم ة فيها قسممممممم ة 
 اج ار، من حق  أن تأ ق أ الا حموف حموي  . 

 .( العينِ طالبُ  غاصبِ ولَُّمست دِِع واْلُمضاِرِ  واْلُمْرَتِهِن والمستْعِجِر مُ )
أو عد عنو شممممخص  و يعة، فهال غا ممممٌب وغوممممب الص يعة منه،  ين من حق 
املص ،ي  قا ي هه لل  ك ة ويرف   عصم قضمممممماحلية علل ال ا ممممممب، والَّ  مممممماحب 

 ين  ص  -القل يسممم صه الومممفة يف رف  الوعصم القضممماحلية-اهللق يف رف  الوعصم 
  أن يرف )لَّمسََََََََََت دع(قا قمماح: "أصز املممالمم  أو املص ،ي أو كال مما  كال مما؛ وهلمم

 الوعصم القضاحلية". 
؛ الرجين  فعد له مال ليضممممممارب فيه، فهال واحو وغومممممم ه منه، )لَّمضََََار (و

من حق  مممممقا املضممممممممممممممممممارب أن يرف   عصم ومن حقة أن أرف  الممممموعصم علل 
 ال ا ب. 
، فهال واحو وغومممممب )المرتهن(وكقل   ؛ ولمممممعد آممممميارش ر ناا عنو شمممممخص 

َََ واحٍََد حقة أرف   عصم، ومن حقممه أن يرف  المموعصم؛   ممقا الر ن، من ُنَ 
 .  منهما صاحب صف 

؛ اآ أجرت آيار  أو بيد من شخص فُ وب، ف ن حق )المسََََتعجر(كقل  
املسمممممممممممممم أجر أن يرف   عصم ملطال ة ال ا ممممممممممممممب، ومن حق املال  أن يرف   عصم 

 ملطال ة ال ا ب،  قا ما ي علق بورآنا اليصم. 
 عين ما تعلَّ ناه عل اا حمافعاا ولصجهه  الواا.أن أ وحمسأح اهلل 
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 و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني.
 واهلل و هلل رب العاملني.
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 الدرس الثامن واُربع ن
بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا 

 ما بعو:ى و ، وعلل  له و   ه أمجعني، أ
أن يفُقهنا يف الوين، وأن يعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل

 أما   علَّ ا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، أحمه ول هل  والقا ر عليه،
 بعو:
 ]زا  املس قن  يف ا  وار املقن [ف ا زلنا م   قا الك اب، و ص ك اب:  

 .تعا، $ اولأمحو اهللهَّ للشيخ العالمة: مصآل بن 

ين الفقه علل مق ب ا مام امل هَّ  وكنا قو و لنا يف  قا الك اب: و ص ك ابٌ 
 ".با  إحيا  الم ات" :و لنا ا،، $ أمحو بن حن ين

و من أحمصاي أ ُعقهو ل يان حمصي   -أيها ا  ص  الكرام- "إحيا  الم ات با "و
   امل احات. متلر  :آ ب من أآ اب

اأمصاح  ، حنن قسَّ ناتنقسم بعو  اع  ارات -أيها ا  ص  الكرام- اأمصاح فإنَّ 
 :الد هكرحما ا يف باب الشفعةبعو  اع  ارات، ف ن االع  ارات 

  ومنقصح. : عقار  تْسيم المال إل ، 

   ذل لصك، مم : ماح  وه  تْسيمه إل  آخر، ْسم المال باعتبارٍ ينَو
 م ا . وماح  
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 .َ الممَّ ك، ال ما يْابَ المحرفْابِ ما يُ وامل ا   نا حمقوو به: 
 من أآ اب متل  امل احات، امل احات ملين ماها  فإحيال املصات:  ص آ بٌ 

 احماتويو اهلليص الليسد ملكاا أحو،  ،ملين: اأ شاب املصجص   يف ال ابات
 أحو... قه كلها م احات. المية الد ال يل د عليها مل ٌ   قه
ح شاش،   باالح طاب، واهللشيش باالل،   بويوه، واهللطب ُأن ل، فالويو ُأن  

الة الد ال    يازته، واأر ل، : يف ال  ر أو النهر أو ال ئر ُأن واملال املصجص  ملالا 
قا ل  با حيال علل ال فويين القل يقُكر يف  أحو   قه متُ  يل د عليها مل ٌ 

 . -ان شال اهلل تعا،-ال اب 
لل حم ينا ع وال  والسالمعاملني، والبسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب ال

 ، وعلل  له و   ه أمجعني.ملسو هيلع هللا ىلص ى و  

 اهلل اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعني. 
 :-رمحنا اهلل تعا، واياه-قاح ا مام اهللهاول 

 ""با  إحيا  الم ات
َفكىُ  عن االختصاصاِت وِمٍَّْ  َمعص فه، فَمن َأحياها " وهي اُرُض اْلُمنَْ

َ ةُ َمَََّكها ِمن ُمسَِّ  افٍر ب ذِن اُماِف وَعَدِمه في داِر اُسالِف وغيرِها، والَعنَْ   ٍم َو
َْ ِبَمْصَََّحِته، وَمن  َغيرِها، وَيْمَُِّ  باُحياِ  ما قََُرَ  من عامٍر إن لم يََتَََعَّى
ََ إل  الماِ  أو َأجراُه إليه من عيٍن أو نحِ ها،  ًرا فَ َص أحاَط َمَ اتًا أو َحَفَر بِوَْ

ًعا من  نه ليََْزرََع فْد َأحياُه، وَيْمَُِّ  حريَم البوِر العاديِ  خمسيَن ِذراأو َحَبَسه ع
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َِّ جانٍب، وحريَم البديِ  ِنْصُفها ولإلماِف إقطاُع َم اٍت ِلَمن ُيْحِييِه وال يَْمَُِّكه َ 
َى  وإقطاُع ال َّ ِس في الطُرِق ال اسعِ  ما لم َيُضرى بالناِس، ويك ُن أح

َِْي ُقماُشه فيها وإن ِبُ َّ ِسها، ومن غيرِ  ََ بال َّ ِس ما َب طاَل،  إقطاٍع ِلَمْن َسَب
ََ ا ناِن اقَْتَََرعا، وِلَمن في َأْعََّ  ُي و  الما  وإن َسَب ْْ َحْبُس الماِ  إل  اْلُمباِح السى

ََ إل  َمن يََِّيِه، ولإلماِف دوَن غيرِه ِحًم  َمْرًع   ْعِبه،  م يُرِس ََ إل  ََ أن َيِص
 . "سَّميَن ما لم َيُضرىُهمْ ِلَدَوا ِّ الم

 :وفي هذا البا  مسائَ منها: ""با  إحيا  الم ات
 .تعريف املصات 

   املصات.ل،   مباها ُأن   

   .ما القل يوهلل فيه ا حيال 

 .وما حقيقة ا حيال و صره 

  .بعو هل  بيان مساحلين ت علق با قطاي   

  .مساحلين أ رم ت علق بامل احات غي امل لصكة   

 : ب عريف املصات، ما  ص املصات  واًل فبدأ أ
به  لفظه : ، واحيال املصاتحم كلم عن احيال املصات  من جزأين مفردين: مَر

بد أن نعر  ما ه  اُحيا ، وال بد  أحدهما اُحيا ، واآلخر الم ات. فال
 .أن نعر  ما ه  الم ات
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َفكىُ  عن االبوأ املؤلف ب عريف املصات فقاح:  تصاصاِت خ"وهي اُرُض اْلُمنَْ
  .وِمٍَّْ  َمعص فه"
ال و  فهذه اُرض التي ليس عَّيها مَّ ه  ،من الم ت مشتْ ه الم ات: 
َفكى ُ " قاح: معروفاملل   ،اختصاص اأرض  املصات  ة :ملا قلنا"، اُرُض اْلُمنَْ

 : اأرالة. بْيت : املنقصالت،خر  من عندنا

 اُراضي:
 .اما أن تكصن مملصكةا 

  .أو غي مملصكة 

 :ا تنْسم إليراضي غير الممََّ   أيضً واُ 
 .أرض ي علق هبا ا  واص 

  ٌال ي علق هبا ا  واص.  وأرض 

   ي علق هبا اال  واص:معني يتعََّ بها اختصاصما 
 لص احعلل آ يين املل ملالا  ي علق هبا مول ة عامة لل سل ني،ه اما أحم :

ه ي، يمُ  ن ريق ليُ لطأن يأش ا،  قا ا أتينا ا، طريق أشة به الناو،  ين يوهلل أحو  
 وي  لكنه 

ُن هذا يتعََّ به مصَّح  عامً  لَّمسَّمين، فه  غير منف ٍّ   ال ال  ا :
 عن االختصاص. 
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 اها أُقط  ا مام أرلاا: ال اب   ر كقل  ا قطاي القل آيأش معنا يف 
 ب آيأش علل املق-ن  قا ا قطاي يفيو اال  واص، وال يفيو املل  إف لشخص  

ن يس قه أ  قه اأرض املقطعة لشخص  و وة به، ال يوهلل أحو   ، فيكصن-معنا
 احياحلها. ا،

  قا ما ي علق باال  واص ومل  املعوصم. 
َال:  من يعطينا ملاح   ر علل اال  واص  س
ا -آيأش معنا-اهلله ،ل  ج ا :  يضاا:أ ل لوواب املسل ني،: ا مام قو يع ين محه
َ البَّد ي-منتزه-واحلق ، اهللمكان مدفن للم ات: املقم  ملالا  ه ن تنزى : مكان أه

 لنفايات، وما ا، هل  من اأماكن الد يكصن فيها منفعةٌ لوحنص هل ، مرمل  فيه
 بعينه.  بشخص   لل سل ني أو كاحمد و وةا  عامةٌ 

اُرض المنفك  عن االختصاصات، ومَّ  :  قين فهقه املصات  ص ما عوا
 . معص ف
ي اها كان املل  ل  أ ا مصاتٌ بكم عليها وحيُ  قو تكصن اأرض مملصكةا حمعم 
 واملعوصم من  ص  معوصم،

مي، المسَّم، والذِّ  :شمَ ذل يف ؛معص ف المال املقوص  باملعوصم:
  لف نه ليس بمعص ف الما  د، والمستعمن، ويخر  من ذل : الحربيعاهَ والمُ 

ان عَّيها مَّ ه  يصح أنه  :سيعتي معنا بعد قَّيَ-َّحربي ل ولهذا اُرض ول َ 
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ريب هلل فاأرض الد عليها مل ٌ  ،-اُحيا  في دار اُسالف، وفي دار الحر 
  هذا المَّ  غير محترف. نى ُ ؛ا قه ال  رل عن كص ا مصاتا 

   املصات.ل، مباها ُأن  المسعل  الثاني  في هذا البا :

 .فَمن َأحياها َمَََّكها"": $ قاح املونف 

  ل، أحيا أرلاا مصات فإحمه ألكها، وال مُتن ف ن   با حيال، ل، املصات ُأن  ااها 
أحمه يفيو  :-وآيأش ا قطاي يف   ر ال اب-  با حيال، ل، با قطاي وااا مُتن 
 ل .اال  واص ال امله 

 اثية هلقه اأرض املصات  ين له شروط 
افرٍ قاح املونف: "  ط يف شيعا ال يُ  :"فَمن َأحياها َمَََّكها ِمن ُمسٍَِّم َو

 رل.ا ال فا أو كافرا ا، بين لص كان مسل ا ت أن يكصن القل حييه مسل ا احيال املصا
ة احيال يف مسال-": ال فرل عنو م يف املق ب ب ذِن اُماِف وَعَدِمه  قاح: "

 ا فإ ا له.ا مصاتا بني اهن ا مام وعومه، ف ن أحيا أرلا  -املصات

من »: ملسو هيلع هللا ىلص تعا،، يف قصح الن  $ للعل ال علل  الف   لة م نيةٌ سأو قه امل
  ،«أحيا أرًضا ميتً  فهي له

  ين  قا  رل ورل ال شري  أو  رل ورل ا هن السلطان 
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،  -يب  ص وأمةأب- ص امام الناو يف عوره  ملسو هيلع هللا ىلص الن 
من السلطان أم  ص من   ص اهنٌ  ،«من أحيا أرًضا ميتً  فهي له »فهين قصله: 

 باب ال شري   
  يشترط ن في ذل  إذن اُماف.ال  ولهذا؛ من باب ال شري  أحمه المذهب:

 ا حيال يف  ار ا آالم أو يف غي كان  آصالا  ااها  "في داِر اُسالِف وغيرِها":
 ل .  ار ا آالم فإحمه يفيو امله 
غيرِها": َ ُةَ   قه  ب ،هي التي فُِتحت بالْهر، وبالْ ة، وبالغَّ العن ة: "والَعنَْ

 رال، وحنص هل .هلل بال ل ة: كأرض الشام، ومور، والع ، فن الد تمُ 
  : فيها بني  يارين  اا مام خييَّ  أنَّ  ":َتا  ال هاد"آ ق معنا يف 

  ،س ها علل ال ااني.بني ق 

   .ووقفها علل املسل ني 

  عوصم. لل هلم، ث د عليها مل ٌ  فأما اها قس ها علل ال ااني: فهقه مل ٌ 
ك اب "ل  يف أوح حمه ال أصز بيعها. ك ا هُكر هإوأما اها أوقفها لل سل ني: ف

 .مشهصر للعل ال  الفٌ واملسألة فيها  علل املق ب، "ال ي 
َال: ال أصز بيعها، لكن  ين أصز حمقين املل  فيها  أو  ين أصز متلركها عن  س

 طريق ا حيال 
 يوهلل متلكها عن طريق ا حيال.  ،: حمعمال  ا 
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غيرها"قاح:   احياحلها.  ة: يعا ال فرل بينها وبني غي ا، يف   "والعن هَ 
َْ ِبَمْصَََّحِته -: ا حيال ""وَيْمَُِّ  باُحياِ  ما قََُرَ  من عامٍر إن لم يََتَََعَّى

 ما ىله  -أيها ا  ص  الكرام
 ين ىله املناطق ال عيو  الد تكصن يف أع ال الو رال   أو ح  لص كاحمد  

 من الع ران يوهلل احياؤ ا   املنطقة قري ةا 

يب ما ، ط"رْمَُِّ  باُحياِ  ما قََُرَ  من عامويَ : "تعا، $ قاح املونف
 بم،ُعو، 

أن  من با  أول  ة؛ قا مفهصم مصافق ،! ال ل و ال ُأن عُ ما بم،  أنَّ  :مفهصم هل 
  با حيال، ل، فإ ا مُتن  من الع ران ح  لص كاحمد قري ةا  لكن ،ما بعد ف نه يمَّ 

َْ ِبَمصْ ا و ص قصله: "لكن شرط لقل  شرطا   ".َََّحِتهإن لم يََتَََعَّى
 ،وي علق هبا مول ة الناو: كالشصاري ياننأما اها كاحمد منطقة قري ة من ال ُ  

لناو، مرمل حمفايات، من يه ل : شصاري،ناه يف اأوح يف اال  وا اتوالقل مللَّ 
به  لتعََّ حَ الناس ؛ قا ال يوهلل احياؤه نهر، وما ا، هل ، فإنَّ الشط علل 

 من جه  االنتفاع.
 حيال  ما  ص ا  هااا بيان ا حيال، عرفنا املصات ما  ص، ل  ا،  احم قين بعو ه

ً  من أحيا أرًضا ميت» :ور  يف اهللوييت لفظٌ  -أيها ا  ص  الكرام-ا حيال 
الَّفظ إذا ورد في الحدي ، ولم  أنى ) :والقاعو  عنو أ ين العلم، «فهي له

 (.العر  إل  تحديد يحدد له الشرع له حًدا ف نه يُرجا
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 ف يف الشري له اع  اروالعر 

 لقا عليه اهللكم قو يُوار  

   
 وكينر ما جال ومل حُي،وَّ ه 

يف الشريه كاهللرزه ف الُعرفه   
ُو ه   احن

   
 منها: ،  هكر املونف ل  مساحلين حيوين هبا ا حيالما ه  تحديد الم اتف

  :"و عليها آصر فإحمه يع م ق رأل أرض مصات ف ىن"وَمن أحاَط َمَ اتًا
أحاطها بشةل يسي من  أنَّ  لكن ا حاطة  نا مباها تكصن  ما رأيكم لص، أحيا ا

ااا  ،ا  الهل  ين يع م  قا احيالٌ  -ل ان رملية يسي حصطها بكُ -ال اب ملالا 
 . إحاطتها بحائٍر منيا، بما يحصَ به عرفًا إحياؤها :املقوص 

 : إل  الماِ ":" الص رة الثاني ََ ًرا فَ َص  ض أرضٌ قه اأر   أو َحَفَر بِوَْ
رض بحفر البور ا، ف نه يمَّ  هذه اُفحفر فيها بورً  ؛ ئرال ك ال ا، زراعية ملالا 

  . لَّزراع  وما إل  ذل قابَّ  كن بعد ذل  لَّسُ  قابَّ ً  ُنها صارت  إليها

  ""أو َأجراُه إليه من عيٍن أو نحِ ها. 

ه يك ن قد ف ن ؛اتا،  قا املص  يعا "إليه" يعا أجرم املال :"أو أجراه إليه"
  أحياها.
 .أو َحَبَسه عنه ليََْزرََع فْد َأحياُه""

 ، ناك أرض ك ال ا، ايواح املال اليها، و ناك أرض ك ال ا، قط  املال عنها
أو  سيينم يف موب ملالا  ياه،اأرض م  صر  بامل ملاها  لليراعة ة ليسد  اهللة 
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ا رض بعد قطا الما  عنهفْطا الما  عنها وصارت اُ شةل من  قا الق يين؛
 يك ن قد أحياها. ف نه  لَّزراع  صالح ً 

 ها الكهربال واملال يكصن أحيا ا أم ال  حمعم.يلاين ما رأيكم لص و َّ 
 ا. اُحيا  بما يحصَ به ذل  عرفً  :أنى  فالمْص د

َِّ جانبٍ  يَم البديِ  وحر  "وَيْمَُِّ  حريَم البوِر العاديِ  خمسيَن ِذراًعا منَ 
 .ِنْصُفها"
 علل حمصعني: -أيها ا  ص  الكرام-ا بار 

 بئر ي  وحلها ا حمسان: و قه  ة ال وية.
  رل.أ  رت بعو هل  فيأش واحو وأو  ا مر ا طت   احمر، فه كصن قو حُ توبئر  

: فإحمه أل  حصهلا مخي وعشرين زراعاا من كين جاحمب، ا جديدةف ن حفر بورً 
ا من  ع: فإحمه أل  حصهلا مخسني زراا أخر  وأما البور المطم رة التي يحفرها مرةً 

 كين جاحمب.
نوحما اثنا مخسة وعشرين: يوي ع :ف ذا قَّناا: حموف م . واليراي يساول تقري ا 

 .اسة وعشرين م ا ا مخمخسني م : يوي تقري ا  وإذا قَّنا، اا وحموف تقري ا عشر م ا 

 محيطها هذا ه  المْص د.ا مل  حصهلا  قا حرأها أل: ف ن حفر بئرا 
، بوأ طاعهذه مسعل  اُق لإلماِف إقطاُع َم اٍت ِلَمن ُيْحِييِه وال َيْمَُِّكه":"و 
 :أواًل 
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ا، ا مصاتا ا أرلا   شخوا طه بإقطاي اأرالة املصات: فيوهلل وأصز لإلمام أن يُمقن 
ةا  ين ألكها بقل   حمقصح: توي و و يقصح: يا فالن  قه اأرض املصات ل ،

ا، وااا ا، احياحلها مل ألكه آ قه شخصٌ  علل هل : لص به با قطاي. وبنالا 
 د له فقط.ع، طه قن ألكها القل أُ 

عد له  ص أحق الناو بإحياحلها، فإها أحيا ا طه ا ن  قا الشخص القل أُقن 
 ا ال ملكاا. ملكها، وأما ق ين احياحلها فإ ا تكصن بالنس ة له ا  وا ا 

 طاي:من  صر ا ق قه  صر  أ رم "وإقطاُع ال َّ ِس في الطُرِق ال اسعِ ": 
 سط ، يريو أن ياقطاي االصو يف الطرل: ا ن واحو عنوه بسطة ملالا  :و ة

 فيأش، ينشةل من  قا الق ي واحو عنوه بسطة وي ي  فيها، واحو عنوه عربية،
  للناو طه قن يقصح: يا فالن  قا ل . فهين أصز لإلمام أن يمُ  ، طه ا مام ويُمقن  ا،

 االصو يف الطرل أم ال  
 الرعي  من طه في    اُمافتصر   أنى ) :-أيها اُخ ة الكراف-اعدة الْ

جَ ذل  ( بالمصَّح  ف نه ي  ز لإلماف إقطاع ال َّ س في الطرق  :ُو
ي ف ن الطرق الضيْ  في إقطاعها لَّناس زيادةه ُال اسع  دون الطرق الضيْ   

 .بالناس ايْه فيك ن فيه إضرارً يتض
ُع "و إقطا قاح:  قاوهل؛ عدف اُضرارشرط: أما الطرل الصاآعة فإحمه أصز ب

ما  أصز لإلمام وله اقطاي االصو يف الطرل الصاآعةيعا و ال َّ ِس في الطُرِق": 
 .فهقان شرطان لإلقطاي، مل يضر بالناو
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ه. ما فاحلو  ب به  و وةا    أم  و وةا ط، قن ا لل ُ فإها حوين ا قطاي،  ارت ملكا 
  قا اال  واص 

َى قاح: " يعا يكصن املقط،ُ  للهلصو فيها أحق  :ِبُ َّ ِسها" ويك ُن أح
ماف هذا قد أعطاه له اُ ؛وألي يف  قا املكان أن يأش  لصآها، ليي أحو  

 إقطاًعا فيك ن مختًصا به.

 ."ومن غيِر إقطاٍع"
َال:  ولص رحين   قا يقصح: س
قين ، ح  ولص حملصآهابالنس ة لإلقطاي  ص أحق   ،عم ولص رحينحم ج ا :

  مى سَ ويُ ): ]الروض[، وقاح يف ُنه استحَ ذل  ب قطاع اُماف ؛حمه منهامكا
 .(رفاقإهذا إقطاع 

ما - مكان :االصو يف الطرل من غي اقطاي ا مام وهي: المسعل  الثاني 
ا جال واحو وول  بسط ه يف  ق، كقايف   مام مسهو يف الر يفأ -شال اهلل
 ا  من اأحق هبقا املكان  ط عا ما اهللكم فيه ،آابق من غي اقطاي   املكان

 بشرط عوم الضرر ال ش .
َِْي ُقماُشه فيها وإن طاَل":" ََ بال َّ ِس ما َب ها  ا ومن غيِر إقطاٍع ِلَمْن َسَب

 فله حال ان:  كان  قا االصو من غي اقطاي  
 .: أن يس ق اليه شخصٌ الحال  اُول 

 واحو.  يف وقد   ان: أن يس ق اثنالحال  الثاني و  
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 م اعهم و ار بينهم حمياي. ولعصاو واحو  و لصا يف وقد  شال اهلل ما 
ا، و من آ ق ا،  قا امل ا   :حمقصح": من سبَ":  بالمسعل  اُول أواًل حم وأ 

 هص أحق هبا. ف قا اجمللي 
 قيام الساعة، أم ا، م   م   ا، أحق به ا،

َِْي ُقماُشه فيها وإن طاَل":قاح املونف: "  ما  يها، اهااف  اشهما بقة ق ما َب
 .وال  بسط ه يف  قا املكان فهص أحق بقل ، فإها رفعه زاح حقه منه  ص  ام
ا ولعها ملالا يصم و الولعها  تركها، ملالا  : يعا ولص"ول  طال"  جال من غوا

 .فإحمه أحق هبا ما بقة ق اشه فيها ولص طاحمخيي ومجعة ورج  يصم اأحو، 
ُنه  ؛]ال جيز[ال": جزف به في ق له: "وان ط): ]الروض[قاح  احب 

 . (انَ مْ فَّم يُ  سبَ إل  ما لم يسبَ إليه مسَّمه 
َال  الصجيي ملن : س
 لة.ين ج، للوُ : ج ا 
ان لغيره ال َّ س)قاح:   (.ف ذا نَْ متاعهَ 
المال   يَزِ ف ن أطاله أُ ) :وغيه ]املن هل[ويف   .(ُنه يصيرَ 
 ُنى  ؛احي لة ومل ألي فإ ا تُ اها تركها ف   طصي)يقصح:  ]املن هل[ احب  اهاا

المال .  ال يزال :ول  قَّنا ،هذا ليس بمَّ   صارَ 
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تَََرعا" ََ ا ناِن اقَْ ي بينه ا، ر، قن حمه يمُ إان آ ق اثنان ا،  قا املكان ف :"وإن َسَب
   .(الْرع  تستعمَ في التزاحم أنى ) :عنوحما يف املق ب و ة و قه قاعو ٌ 

 تس ع ين القرعة عنو امل هم

 هللقصل أو لوم ال ياحممن ا  

   
ليي  ناك أل  فل ا تياحم  ؤالل أو  قان وليي أحو ا أحق من ا  ر،

له الْرع   رع بينهما، فمن خرجتْْ يَُ  فحينوذٍ  ق؛مه بالس واحو آابق ح  حمقوُ 
 نه أحَ بذل .  ف

ََ إل  ََ  الما  "وِلَمن في َأْعََّ  ُي وَحْبُس الماِ  إل  أن َيِص ْْ ِبه، عْ اْلُمباِح السى
ََ إل  َمن يََِّيهِ  ، غي مملصك   مالٌ  :ا ت علق باملال امل ا ":  قه املسألة أيضا  م يُرِس

 أو شةل من  قا الق يين، واأرالة اليراعية ،مال حميح من الس ال: مطر، أو آيين
د، كواحو فصل، وواحو  :  ناكعلل مس صيات وياأحيان ت جتوو ا كلي من
ح املطر أو جال السيين  ين للقل يف الورجة اأو، حمي  او كقا، اه وواحو بعوه،

ه هل  فهين ل ،حميح املال عنول وأحما أمسك ه :أن حي ي املال عن من بعوه  يقصح
 أم ال  

 أنَّ  :يتواآ ولصا  وي ؛أن يوين ا، الكعب ا، يقصلصن: له هل ، لكن مبقوار
ُر،  ُمى اْحِبِس اْلَماَ  َحتى »: قاح ملسو هيلع هللا ىلص الن  َِ يَا زُبََيَْ  .«َا ِإَل  اْلَ ْدرِ   يََْرجِ اْس

 :ملسو هيلع هللا ىلص نظرنا إل  ق ل النبي»وهكر ع و الرزال عن مع ر عن الي رل قاح: 
ُر،  ُمى اْحِبِس اْلَماَ  َحتى  يََْرِجَا ِإَل  اْلَ ْدرِ » َِ يَا زُبََيَْ فكان ذل  إل  ، «اْس

 .«الكعبين
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؛ بعدهبه من  لينتفا  رآلهفي  ي هبقا القور،   بعو هل  أب عليه أن يُ 
له السقة وله  ،اللة يف املكان العال ":اْلُمباحِ  الما  "وِلَمن في َأْعََّ  وهلقا قاح:

بقور الكعب،   بعو هل  أب ارآاله ا، من  أل بقور  ح ي املال، لكن
، مالٌ هله أن حي ي ماؤ ف ا اهللكم   أما املال امل لصكو  قا يف املال امل ا ، و بعوه، 

 ما شال.  حي سهمملصٌك له فإحمه له أن 
ةل شامليرعة، أو وولعه يف آو، أو وولعه يف  شخص اش م مال وولعه يف

 م بإرآاله، وااا املقوص   نا املال امل ا . ي، لن من  قا الق يين، فإحمه ال يمُ 
 ."ولإلماِف دوَن غيرِه ِحًم  َمْرًع  ِلَدَوا ِّ المسَّميَن ما لم َيُضرىُهْم"

امل ا  ملن آ ق اليه، فإها  ار عنوحما  يو،  أنَّ  :-أيها ا  ص  الكرام-اأ ين 
 اليي مملصكا  زري، م ا ٌ   ار عنوحما  ار عنوحما حطب،  ار عنوحما حشيش،

   منهيتمَّ وأنينتفا به،  أنأن يسبَ إليه، و  من حَ أي إنسانٍ ف ؛أحو
 بالطريْ  المعروف . 

شاش فيها، ح و ا مام هل ، فيهعين  قه املنطقة ى ية، ممنصي االيُ ق، لكن قو يمُ 
تعل صن و  ملول ة  واب املسل ني، ، ملاها ممنصي االح طاب فيها، ممنصي الرعة فيها

 ى يةا  منطقةا  ص ا ماموُ خ،  يف ااها ، فيُ الوواب  ة الد كاحمد تس ع ين أوالا  أنَّ 
ممنصي أحو يأش اليها في  طب منها، أو يرعل فيها، أو حي شَّ  صح:وحنص هل ، يق
 وه املؤلف بقيص ، قاح:قيَّ  منها، لكن  قا

  قا لإلمام ال ل يه.  : أنَّ أواًل  
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 ا  ار عنوحما  قا اهلل ل اما أن:اها 
 .يكصن من ا مام 

  .أو من غي ا مام 

 ف ن غي ا مام ال أصز. 
 فإن كان من ا مام: 

  ل  قا لوواب فإما أن يكصن اهلله 
 املسل ني.

  .أو كان ا مام حي هيه لووابه  ص 

 وااا املقوص  لوواب املسل ني.  ،ول ة حمفسه، ال أصزفإن كان مل
ة لوواب فإما أن يكصن  قا اهلل ل اها محُه  :كان لوواب املسل ني  اها  
 املسل ني:
 .فيه لرر لل سل ني 

   .أو ليي فيه لرر 

 ن مل يكن فيه لرر جاز. اال أصز، و  فإحمه ن كان فيه لررإف
  قا ما ي علق هبقا ال اب. 

 "باُ  اْلَ َعالِ "تعا،:  $ ؤلف  احم قين امل
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 :$قاح 

 "باُ  اْلَ َعالِ "
ًة  َُ له َعَماًل َمعَّ ًما أو َم ه اًل ُمدى ََ َشيًوا َمعَّ ًما ِلَمن يََْعَم وهي أن َي ع
َْطٍَ  وِخياطٍ  وبِناِ  حائٍر، فَمن فَََعََّه بعَد ِعَّْ  َردِّ عبٍد وُل ِمه َمعَّ م ً أو م ه لً ،َ 

ٍَّ َحْىه، ول ماعٍ  يَْتسم نَه، وفي أ نائِه يَْعُخُذ ِقْسَر َتماِمه، و بْ ِله اْستَ  لك
َِ ُأجرةَ  َِ بعَد الش روِع لَّعام َ  شيًوا وِمن ال اع َِ ال َيْسَتِح  َفْسُخها، فِمن العام
َْطًَ   ، وَمن َردى ُل َِ َُ ق ُل ال اع َب ْْ َعَمَِّه، ومَا االختالِ  في َأْصَِّه أو َقْدرِه يَُ

َى ِعَ ًضا إال دينارًا أو ا َْ أو ضالى  ٍَ لم َيْسَتِح ََ لغيرِه َعَماًل بغيِر ُجْع َني ً  أو َعِم
، ويََْرِجُا بنفَِْته أيًضا. َِ  عشَر ِدْرَهًما عن َردِّ اآلِب

با جار ،  ك يٌ   فيها ش هٌ   -أيها ا  ص  الكرام- "ال عال "": "باُ  اْلَ َعال ِ 
وااعالة يف أوح "باب اأهان"، عنو قصح  وقو تكل نا عن الفرل بني ا جار 

 ،" ِّعٍ وَتْحُرُف ُأْجَرُتهما، ال َرْزقه من بيِت الماِل لَعَدِف ُمَتطَ "تعا،:  $ املونف
 ح  ي  ني  قا حمريو أن حمقكر الفرول بني ا جار  وااعالة:

  ٍأنَّ  بين ال عال  واُجارة: أهم فرق 
 الزم. جاحلي، وا جار  عقوٌ  ااعالة عقوٌ 

آل ر مل يم ل فإها وق  ال عاقو بني شخوني علل آ يين االل يام من كين طرف   
د جعالة وااا هقه ليسفيف الع ين،  رله  ييت أحمه حيق لآل ر أن يقاليه اها قوَّ 

 يف حقيقة ااعالة وا جار .  قا فرلٌ   ة اجار .
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 :ومن الفروق بين ال عال  واُجارة 
 .نيَّ وم  مع ااهالة توهلل م  جمهصح   أنَّ 

فيوهلل لإلحمسان أن يقصح: من  اط ل  قا اللصب املقطصي فله كقا، ويوهلل  
  قا فرٌل   ر. له أن يقصح: يا فالن، اها  طد ل اللصب فل  كقا.

 . أما ا جار  فال توهلل اال م  معنيَّ 
 من الفروق بين ال عال  واُجارة :
الع ين  ااهالة يف  ااُعين أم يففر فيها ااهالة. ااهالة يف ماها، يف  ،  ن ااعالة تمُ  أنَّ 

 الع ين. 

و أن ب فر، شأ ا شأن ا جار  يف  قا، ااُعين ال ،  ن أما ااهالة يف ااُعين فال تمُ 
فر  ،  ن بو أن تكصن معلصمةا يف ا جار ، ااا يمُ  يكصن معلصماا يف ااعالة، واأجر  ال

 هل  يف الع ين. 
 ما أمللة ااعالة 
  ين ل الع ين الفالن له ما مليصن لاير.يع القل :احمسان يقصح ملالا 

 ما تط يقا ا املعا ر  يف عورحما اهللالر 
از السفر، فقوت جص " اعالن: ا الصاحو يضي  له شةل، يك ب يف ااريو أحياحما 
جعال   هذهكقا، ف ن وجوه فله ما مكافأ  مالية،   بطاقة أحصاح، فقوت فقوت
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له ما و ة يف ااعين، لكن يقصح: وهلل ااهالي، وال في ال عَ لكن فيها جهال ه 
  قه ااعالة.ا، عشر   الف لاير و كق له ما ،ألف لاير ملالا 

لاير  ل  ماحلة ألففكس د القضية ها  ا، اثامة، يقصح له: ااحمسان  يأش
  قه بعض أمللة ااعالة. ا.و كق

ََ َشيًوا وهي أن َي فقاح: " ،ب عريف ااعالة :أواًل  تعا، $ بوأ املؤلف ع
ًة َمعَّ مً  أو م ه ل ً مَ  َُ له َعَماًل َمعَّ ًما أو َم ه اًل ُمدى  ."عَّ ًما ِلَمن يََْعَم

ََ "أن يَ  :تعا، $ قاح  .ا مما يوهلل ماالا شيئا  يعا ا"يوً "شَ  وقصله: :ا"يوً شَ   ع

 ااُعين البو أن يكصن معلصماا. م من  قا أنَّ له عُ ف": َمعَّ ًما" قاح: 
ين من يسد هلا ى قه هلا ىين من ا عراب أم ل "له"كل ة  له": َُ مَ عْ ن يََ مَ لِ "

  ا عراب
لص  ، يعايع ين ل  ع الا لااعالة تكصن   أنَّ  -أيها ا  ص  الكرام-اأ ين 
: من  لل المثهر فله ألف لاير،  ين يوهلل أن تكصن  قه علل آ يين قاح قاحلينٌ 

 .مه ل ُن صالة الظهر ما ه  عمَ يْدِّ  ؛ال يوهلل  ااعالة أم ال
-اأهان"  اب"ك أوح آ ق معنا يفو - اعالة يف بعض اأفعاح امل عويةأجازوا ا

، ين أيها املسلم أحو املس فيو يا  ص يع ين ع ين لكن أحمد ؤهنملا ، فاأهان ملالا
 من  قا الع ين.
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 واهلل اها صح:ا، تق ال يرج  علي  بالنف  مطلقا فال يوهلل أن تطلب منه ع الا  
 لطل  علت  ن   فقطعلل اا ين ماها أاها طلعد  ،طلعد اا ين ل  ألف لاير

 .  ال يع ين ل  ع الا فهين  قا يع ين ل  ع الا  ،-كول يعا -اا ين
ف يَّ ك، ال يوهلل أن تُ  :قصححمفها جعالة! ال يوهلل ل  أن تقصح: أريو أن أكيُ  ااها 

 علل أ ا جعالة. 
، يف عقو  ينيف الع م  فر ٌ  هالةاا وهكرحما أنَّ ": َعَماًل َمعَّ ًما أو َم ه اًل قاح: 
 ااعالة. 
ًة َمعَّ مً  أو م ه ل ً " قاح: ن ر  علة، م واهلل فيوهلل أن حيو ، فيقصح:": ُمدى

 ق املو . له طن الضاحل   الح أآ صي فله كقا، أو يُ 
َْطٍَ  وِخياطٍ  وبِناِ  حائرٍ  يقصح: ": دِّ عبدٍ "َرَ ":  قه أمللة ا ن، "ََردِّ عبٍد وُل

اط فله كقا، من   -لاي منه شةل ملالا - طةلق فله كقا، من ر َّ  لع و من ر َّ 
، فهقه فله كقا -عنوه حاحلط يريو أن ي نيه- ل اهللاحلط ا فله كقا، من بىنل ثصبا 
 أمللة.

  عليه  قا له قل وُ ين الع ين ال ه من ع، "فَمن فَََعََّه بعَد ِعَِّْمه بْ لِه اْسَتَحْىه": 
 له ثالثة أحصاح:فااعين، 

  قا م ل  : أن يقوُ الحال  اُول 
 . الا عن الع ين و ص ال يورل أحم  جعلد عليه جُ 
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عو واحو ب جالكمن وجو جصاز السفر فله ما ماحلة ألف لاير،  :فأحمد قلد
: وجوت  قا ااصاز السفر  ا    تفضين، قالصا له: ل  حموف آاعة، وقاح
  ، فهين يس  ق أم ال ، قاح: واهلل ما عل د هباة ناك مكافأ  مالي

 : ال يس  ق.ال  ا 

 أن يع ين الع ين بعو  رة الثاني الص :
 فذهب يبح  عن ج از السفر واحضره ل ، فس    قا الكالم؛ عل ه

 يس  ق أم ال  يس  ق.  ووجده،

 : أن يشري يف الع ين   الص رة الثالث 
 يعلم يف أثنال هل . 

 يت واآ  ر ي  أبو -افهياه اهلل  يا - ؛جصاز آفره ألايفالن  أنَّ  :فقيين له
ل  يت م أحمه ول  مكافأ  مالية، فاآ  ر يف اله ،   بعو هل  ع، يف ال  يت آاع ني

 فصجوه. 
، و ص اا فله كقا، قالصا له: فالن حي ال ا، حاحلطا ل حاحلطا  من بىن : قاحأو ملالا 

عليه جعالة، ف ىن حموف اهللاحلط،   علم يف اأثنال فأك ين. ف ا  ما يورل أنَّ 
، ، يعسط متامهاهللكم يف  قا   قا اللاليت له قه  كان با   هااا له النوف ملالا

عين له من ااُ ا، و  قا فعله م معا  فالقل فعله و ص ال يورل النوف و ص ما يورل،
 بقور النوف. 
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 َتَحْىه ""فَمن فَََعََّه بعَد ِعَِّْمه بْ ِله اسْ و قا القل هكره املونف يف قصله: 
 . و قه اأو،، يس  قه كامالا 

 واها كاحمصا جم صعة  
 ؛ل  قا اللصب وله كقا، اش ك ثالثة و يطصا له اللصب ط ا من :قاح

 يْتسم نه بْدر عمَّهم.

لهم   ؛م ساول رقاح: من خييط اللصب له ثالثة  الف، اش ك اللالثة بقو ملالا 
  ََ واحد أل  لاير.

م له أثنال الع ين ع،  ": يفوفي أ نائِه يَْعُخُذ ِقْسَر َتماِمه "ول ماعٍ  يَْتسم نَه،
 أن يعلم من غي ع له ملالا حموف الع ين قسط متامه، يعا بقية بااعين يأ ق

  عَ.فَّه نص  ال ُ  ؛وحموفه ع له بعو أن علم

َال: عن  أحمه اآ  ر يف ال  يت :أحمد قلد يف امللاح اأوح القل قو هكرحماه س
َه ُن ال ُ  ؛أ الا  ا ن أحمد ما ع لد شيئاا  :جصاز السفر، يقصح َّ  ع عَ معَّ

 ه  أو يس  ق حموفحمه يس  ق امل لغ كامالا ا :ح  نافهين حمقص  ؛إي اد ال  از
 ، ال أ رل.علمأاهلل  ال  ا :

 يه. فيه شةل، لكن امللاح اللان ال اشكاح ف ملاح امللاح اأوحفعلل  قا  بنالا و 
 أم ا من الع ين فهين يس  قه كامالا  ه بعو عل ه، وقو بقح شيئا يعا اها آلَّ 

 قسطه بيس  ق 
 علم. أ رل اهلل أال 
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َا  واها كاحمد مؤق ة  ل:س
 اها كاحمد مؤق ة ال يس  ق شيئاا بعو الصقد. ج ا :

ٍَّ َفْسُخها":  ااعالة  أنَّ  ص:من اأحكام امل علقة بااعالة، و   قا حكمٌ "ولك
ٍَّ َفْسُخها" ولهذا قال: ؛عقٌو جاحلي  ."ولك

 ثالث أو أرب  آاعات مسكنيله  وأ يش  ين وي  يتتقصح ل:  قا الرجين ب
! ماها ل ةش أحمد يف هللمثة تقصح: فسخد العقو! فال يس  ق شوتأي  يت، 

 يقصح املؤلف 
َ  شيًوا": " َِ ال َيْسَتِح  فِمن العام
  ال  ؛ ين العاميناها كان الفسخ من قه

آ طي  أ    تعب، قاح: الاآ  ر يف ال  يت ثالث آاعات ملالا  ا،يستحَ شيوً 
ق شةل  ال يس   ين يس  ق ، أن أك ين، ال أريو أن أ يت، ورج  ا، بي ه

 ا. شيئا 

 تعاقوت معه عقو جعالة، قلد له: اها كس د القضية ملاح   ر: ىامة ملالا 
 فل  ما ماحلة ألف لاير، 

وان مل تكس ها فليي ل  ما شةل، ف ضر عو  جلسات وما و ين ا، 
 هل  ترك القضية    حم يهة،

 ا. ال يس  ق شيئا  ا   ين يس  ق شيئا  ،قاح: ما أريو أن أك ين
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 أن يكصن الفسخ من ص رة الثاني ال :
 ف ا اهللكم   ،ينق ين اااعه 

َِ ُأجرَة َعَمَِّه": َِ بعَد الش روِع لَّعام  ص القل  يناها كان اااعه  "وِمن ال اع
 له. فإحمه يس  ق أجر  مل -أما العامين ما فعين شةل-فسخ، وكان العامين قو شري 

 ب ثالث لاير، فق قاح: من وجو جصاز السفر فله ما ألف :علل آ يين امللاح
أو أربعة ي  لصن عن  قا ااصاز، وبعو آاعة أو اثنني قاح: ال ت  لصا أحما رجعد 

 عن  قه ااعالة! 
 مصه يأ قون أجر  امللين. فلهم بقور الع ين وااهو القل قوَّ 

واحو منهم    اخلم وحمصم أحمه بعو العور يق ب لل  يت، يف  قه اهللالة  ين 
 . نه قبَ الشروعُ ؛ا  ال يس  قيس  ق شيئا 

 ان كان الفسخ من اااعين: ااها 
 ا.فال يستحَ شيوً  ؛ق ين شروي العامينهل   فإما أن يكصن  

 أجرة عمَّه. فَّه حينوذٍ  ؛أو يكصن هل  بعو شروي العامين  

َال : من ، فقاحالشخص كان ااصاز يف يوه ومصاريه ملالا  لص أنَّ  :: يقصحس
ُنه ما عمَ   ال قالصا: ال يس  ق شيئاف عض العل ، أعطان ااصاز فله كقا وكقا

، اهلل ال حيضرن ا ن لكن  ين اهللنابلة حمص علل  قا ف أي جهد،  وال قدى عماًل 
 ال أ رل.أعلم. 
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 َِ َُ ق ُل ال اع َب ْْ  ":"ومَا االختالِ  في َأْصَِّه أو َقْدرِه يَُ
  قه املساحلين ت علق باال  الف، قاح: من وجو جصاز السفر فله تسعة 

 عالا أحما ما جعلد جُ  أ الا  ه  صا ي  لصن وأتصا  صاز السفر، قاح:؛  الف لاير
 ،العشر   الف قهيطال ه هب يةقضاحل مفرف  عليه  عص  ، قاح: ال أحمد جعلد؛أ الا 
 فالقصح قصح من  ا ا،تي ه بإيأأحما  لد و  :يقصح

َِ قاح: " َُ ق ُل ال اع َب ْْ َ أنه ما ُن اُص"؛ ومَا االختالِ  في َأْصَِّه يَُ
 ا.عَ شيوً ج

ومن يوَّعهيها  ،ليه الي نيعكر ااعالة نن ة ااعالة، ومن يمُ نة علل من يوعُ ل يُ فا
 عليه ال ُينة.

  أن خي لف يف قوره. الص رة الثاني : 

ا، يقصح: ال ما ولعد مكافأ  اال عشر  قاح: أحمد ولعد مكافأ  عشرين ألفا 
  الف.
  .عي الزيادةالذي يدى ن  ه  ن المطالب بالبيِّ ُ ؛القصح قصح اااعين 

َى ِع َ  ٍَ لم َيْسَتِح ََ لغيرِه َعَماًل بغيِر ُجْع َْطًَ  أو ضالىً  أو َعِم ًضا "وَمن َردى ُل
، ويََْرِجُا بنفَِْته أيًضا": َِ  إال دينارًا أو ا ََْني عشَر ِدْرَهًما عن َردِّ اآلِب

لل عقو ع بنالا  ، فإما أن يكصن: ع لهأيها ا  ص  ا حمسان اها ع ين ل يه ع الا 
 :وال اجار  جعالة، أو ع له من غي جعالة  أو بنالا علل عقو  اجار ،
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    اآ  ق اأجر . فإن ع له بإجار 

   عين. اآ  ق ااُ  وان ع له  عالة 

  ا.ئا ا  ال يس  ق شيوان ع له من غي جعالة أو اجار   ين يس  ق شيئا  

ن مني و ص ي  يت عوأ ق يص  -اجياه اهلل  يا -ا وأتل واحوواحو فقو ك ابا 
 ين علي  أن توف  له أجر   قا الع ين  أحمد مل جتعين ، الك اب   أتل بالك اب

 ا.ال يستحَ شيوً  :حمقصح  ؛، وال تعاقوت معه عقو اجار جعالا 
ََ لغيرِه َعَماًل بغيقاح:  ،  قا معىن الع ار  َْطًَ  أو ضالىً  أو َعِم ِر "َمن َردى ُل

َى ِعَ ًضا" ٍَ لم َيْسَتِح الصحاب   ل رود اآل ار فيها عن ؛واحو  اال  مبسألة   :ُجْع
ا من مالكه فإحمه قا بع وا   ف ن ر َّ  ،بقااو ة: في ن ر    -عنهم تعال  رضي اهلل-

 أحمفقها علل ا الرجصي بالنفقة الدا، ويس  ق أيضا ا أو  ينارا يس  ق اثا عشر  ر ا 
 .علمأهلل وا ،حمه ال يرج ، اال اها حمصم ال مي فإمحترم  ُنها نفسه  قا الع و؛ 
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 ة. قا بالنس ة ل اب ااعالة، حمن قين ا، باب اللقط
" ِ طَ َْ الَّ   با ُ  " 

َى عن ربِّه وتَََتبَىَعه ِهمى ُ أوساِط الناِس، فَعمىا الرغي ُ  وهي ماله أو ُمْخَت ٌّ َض
ٍَ َسُبٍا صوالسىْ ُط ونحُ هما فُيْمََُّ  بال َتعريٍ ، وما اْمتَََنَا من  َث ٍر وَجَم غيٍرَ 

ونحِ هما َحُرَف َأْخُذه، وله التْاُط غيِر ذل  من حي اٍن وغيرِه إن َأِمَن نفَسه 
غَاصٍب، ويََُعرُِّ  ال ميَا في َم اِمِا الناِس غيَر   َ عَّ  ذل ، وإال فه 

ََ َمعرِفَ  المساجدِ   ِصفاِتها،  ِ َحْ اًل وَيْمَُِّكه بعَده ُحْكًما، لكن ال يَََتَصرىُ  فيها قب
ُعها إليه، والسفيُه والصِبي  يََُعرُِّ  لُ  َْطََتهما فَمَت  جاَ  طالُبها فَ َصَفها َلزَِف َدفَْ

 َولِي هما، وَمن تَََرَك حي انًا بَفالٍة النْطاِعه أو َعْ ِز ربِّه عنه َمَََّكه آِخُذه، وَمن
َْطَ ه.  ُأِخَذ نََْعَُّه أو نحُ ه وَوَجَد َمْ ِضَعه غيَره فَُّ

 .تعريف اللقطة :ة اأو،ألاملس :وفيه مساحلين "،باُ  الَّ َْطَ ِ "
َى عن ربِّه وتَََتبَىَعه ِهمىُ  أوساِط الناِس": للقطة ا "وهي ماله أو ُمْخَت ٌّ َض

 من ربه،  ضائاه  ماله  : ة
الثة علل ث -أيها ا  ص  الكرام ك ا آيأش يف  قا ال اب-واملاح الضاحل  

 أقسام: 
 ماال ت  عه  ة أوآاط الناو. : الْسم اُول 

و ملين  قا بالآ ي ، أو منويين، أو شةل من  قا الق يين،  قا ال ت  عه أك
   من غي ال عريف. ل، اهل ة. فهقا ُأن 
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 ما ت  عه  ة أوآاط الناو.الثاني : 

آاط الناو، أو بله قي ة، النفصو ت شصف اليه، والعم يف هل   يعا ماحٌ  
 لو.وخي لف  قا من بلو ا، ب

اها قلنا علل آ يين امللاح: حموف لاير، ال ت  عها  ة أوآاط الناو، لكن قو 
لاير يف  أوآاط الناو، حموف  ة ت  عه ما يكصن  قا النص لاير يف بعض ال لوان

  قا خي لف با  الف اأحصاح.  أنَّ  :بعض ال لوان قصت يصم، فاملقوص 
 :ااها 
  ريف  بال تعل، ه ُأن   عه  ة أوآاط الناو: فإحمتما كان مما ال . 

 ه آنةا ل  اال بعو تعريففإحمه ال أُ  ،ما ت  عه  ة أوآاط الناو :اللان . 

فاهلليصاحمات  ،-اها كاحمد اللقطة من اهلليصاحمات- وأما اها كان من اهلليصاحمات
 علل قس ني: 

  .حيصاحمات مت ن  من   ار الس اي 

  .وحيصاحمات ال مت ن  من   ار الس اي 

لشا  وال نم ا ::  ص القل ال أ ن  من   ار الس اي، ملينال قاطه فالقل يوهلل
 وحنص هل . 
 : عرفنا الفرل بني املاح واملخ ص. "هي ماله أو ُمْخَت ٌّ"قاح: 

 هل . ، أو حنص، أو جلو املي ة املوبصغملاله: كلب الويو ملالا  "المخت "
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َى عن ربِّه وتَََتبَىَعه ِهمىُ  أوساِط الناسِ  اللان  ص ه اهل ة و   عال ت أما ما ":"َض
 ف ا حك ه 

ص ا مما ال ت  عه ": وحن"فَعمىا الرغيُ  والسىْ ُط ونحُ هما فُيْمََُّ  بال َتعري ٍ 
  ة أوآاط الناو. 

َث ٍر وجَ   هكر بعو هل  اهلليصاحمات فقاح:  ٍَ "وما اْمتَََنَا من َسُبٍا صغيٍرَ  َم
 .ونحِ هما َحُرَف َأْخُذه"

ين حيرم ب و ار الس اي: فهقا ال أصز ال قاطه،ال ن  من ما أ :اهلليصاحمات ااها 
 ين له باللصر واا ين وحنص ا، ملاح   ر الفهو، الفيين.ملَّ ، أ قه

ءمصاح ما وبالنس ة ل ،ال أ ن  من الس اي : و ص ماالن ع الثال   بعو هل  
 حك ه   افت  عه  ة أوآاط الناو. 

 فه   إن َأِمَن نفَسه عَّ  ذل ، وإالوله التْاُط غيِر ذل  من حي اٍن وغيرِه "
ن  عن ا مما ال أ ت  عها  ة أوآاط الناو، أو حيصاحما  اها وجو لقطةا ََغاصٍب": 

 الس اي. فهين أصز ال قاطه  
 قاح: الشخص علل حال ني:

 : أن يكصن ممن يأمن علل حمفسه.  الحال  اُول 

 ب فيها. ين الصاجفها آنة وأع يقصح: أحما عارف يف حمفسة أن آأل قطها وأعرُ 
 :عرف حمفسة اها ال قط ها ه  د لل يد ومل أعُرفها، أأحما  واآلخر يْ ل

 فال يأمن حمفسه علل هل .  
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 ها.أصز له ال قاطها، وألكها بعو تعريف :فاأوح القل يأمن حمفسه علل هل 
فإحمه اها ال قطها يكصن حك ه حكم  :وأما اللان القل ال يأمن حمفسه عليها 

 ا. وال ألكها أبوا   ان  لعليها يو  ال ا ب، يوه
  عها  ة ت اللقطة الد :"ويََُعرُِّ  ال ميَا في َم اِمِا الناِس غيَر المساجِد"

 أين تعَّرف  ف،ال بو فيها من ال عري
 أآصال، املالا  ،في م اما الناس ا: ولهذا قال ف؛ال عريف يرج  ا، العر 

م فها عنو الكلية، أو عنو مطع، يعرُ ، أو مورآةةاها كان جامع علل آ يين امللاح:
 .  ره ااامعة ا،

 نها ال ف"؛ غيَر المساجدِ "قاح: ؛ وهلقا لكن ال أصز تعريفها يف املساجو
 لكن أصز ال عريف عنو أبصاب املساجو ال يف املساجو. ،  فيهارى عَ يَُ 

هو عنو أما  ارل املس": فال يوهلل ال عريف يف  ا لها، غيَر المساجدِ " يعا
 في وين به ال عريف.  هباب

والناو  يينالساعة ثالثة بالل كين يصم  ش  ،فها آنةأعرُ  ما رأيكم يقصح: ":"َحْ اًل 
 نى إ :اُننا قَّنال يوهلل؛  يوهلل أم ال  حميام عنو باب املسهو، ويف السصل،  قا

ولهذا قال   ذل  إل  العر  في رجايُ و   التعري  ما يحصَ به اشتهار أمرها
بعد  َ ي ف،  ميعرفهاَ  -أول أسب ع-في  فها في أول فترةعرِّ ي بعض الفْها :

َ شهر  ذل  ب كواح ،  قا هكره بعض الفقهالََ أسب ع،  م بعد ذل َ 
 ، وبعضهم قاح: املرج  يف هل  ا، العرف. ]ا قناي[
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ا مما حيوين به ال عريف: ك ابة ورقة، أو ارآاح رآاحلين، أو ول   قا أيضا 
  .كلرت ا نالد  آاحلين اعالحمات يف الو ف، أو الص 
ي  لكها،  مبهر  احم هال السنة فإحمه ةفها آنبعوما عرَّ "وَيْمَُِّكه بعَده ُحْكًما": 

 فها  ليي له هل   الص متلكها. واها ما أرا  أن ي  لكها بعوما عرَّ 
 .اا جبريً كً مَّ يعا:  "ُحْكًما"ما معىن، "ويَْمَُِّكه بعَده ُحْكًما" ح املؤلف:اق

 علل حمصعني:  -ا  ص  الكرامأيها -واملل  
 املل  اال  يارل، ملين: املل  اهللا ين بق صح اهل ة، وق صح الن ع اُول :

 .ا  يارل مل  هقا، فالص ية، وال ي  والشرال، واحيال املصات

 و ين ث ين ا رث مبهر  مصت املصرُ إو ناك مل  جمل، و ص: كا رث، ف
 يف مل  الصرثة. 

مت حصح ال عريف، فإن اللقطة تو ين يف ملكه ومن  صر املل  اامل: اها 
  ختيار.ايعني من غير  "وَيْمَُِّكه بعَده ُحْكًما" وهلقا قاح: ا؛جما 

ََ َمعرَِفِ  ِصفاِتها"  -أيها ا  ص  الكرام- قا املل   :"لكن ال يَََتَصرىُ  فيها قب
 بلكن  اح ها اها جال بعو هل  وج ،م  أحم  متلكها ا ن ،قابين لليواح ل ٌ مه 

  فعها اليه. 
ا ا، ملين: أن ت ورف فيها، أن تعرف  ف ق ين مبا أحمه أب  فعها اليه، فال بو

 ما ا، هل ،و  : لص ا، امل لغ املصجص  فيها، ا، ربط ها، اها كاحمد ىفمثة ملالا لوكا
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عرفها ق ين فإحمه ي ،اها كان جصاح: تعرف حمصعه، ا، غي هل  مما ي علق بالوفات
 يقكره املؤلف ا ن. ملا ملاها   ،ال ورف

ُعها إليه": " ها بعو هل  اها جال  اح فَمَت  جاَ  طالُبها فَ َصَفها َلزَِف َدفَْ
ة  رَّاف عشر   الف لاير، وفيها بطاق قاح: أحما فقوت ىفمثة لص ا با، وكان فيها

؛ ةوجب علي  أن توفعها له، ولص مل يكن عنوه بينُ  ،كقا وكقا  لص ا كقا، وفيها
  .نلْياف الْرائن في هذه الص رة مْاف البيِّ  ؛ب  فعها لهأ ف ينئق  
َْطََتهما َولِي هما": "   ؛عليه ا والو  ىهصرٌ  السفيهوالسفيُه والصِبي  يََُعرُِّ  ُل

ومن  .ْطتهما  للكن يتصر  عنهما وليهما، فيعرِّ  فال يتصرفان بعنفسهما،
  ص وليه ا  
َال، "باب اهللهر"آ ق يف   : من  ص س

   اهللاكم. ،  و يه ،اأب  :ج ا
املاح  :"وَمن تَََرَك حي انًا بَفالٍة النْطاِعه أو َعْ ِز ربِّه عنه َمَََّكه آِخُذه"

 املرغصب عنه، واحو عنوه أمصاح ما يريو ا تركها. 
 اما رغ ةا  :ماشة يف الو رال وما اآ طاي أن حي ين اهلليصاحمات الد معه، تركها

  قه من أ ق ا ملكها.  ينئق  ا عن محلها، فعنها، أو عهيا 
 ومن  صر هل :  

، ب عنهغِ رَ  ما يريده، ؛ورماه فنيح أثاث ال يد ،فيه ال يد احمسان عنوه أثاث
 ف ن أ قه ملكه من غي تعريف. 
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َْطَ ه":  لة كوين  أقه مس "وَمن ُأِخَذ نََْعَُّه أو نحُ ه وَوَجَد َمْ ِضَعه غيَره فَُّ
 يف املساجو وحنص هل .  اكليا 

مكا ا. ف ا  و ص  ارل من املسهو، فيأش ال حمعله فال أوه، وأو حمعالا  واحو
 اهللكم 

 والمعاوض  ال تصح ،هذه معاوض ؛ يقصح:   ق  قه مقابين تل . حمقصح: ال
  إال بالتراضي.

 ؛ ق حمعل أا كصحم  وجوت شخوا   أما  احب النعين ي ا ح حمعله م  حمعل ،
 ما حك ها  ،ال يوهلل ل  هل  ، أ ق حمعلهف

د ان كاحمد مما يل ف ،ف آنةا عرَّ يليم أن تُ  :ح:  قه حك ها حكم اللقطةحمقص 
 اليه  ة أوآاط الناو. 

علل  فهرُ ع، ، اال أن تمُ ُنه لْط  ؛ الص لص ما وجوت حقاحل  ال تأ ق غيه
 هُكر. ما
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  :$قاح 

 "باُ  الَّْيِر"
َه ال يَُْعَرُ  َنَسُبه وال رِق ه نُِبَذ أو ضَ  َِفايٍ ، وه  َى، وَأْخُذه فََ وه  ِطْف ْرُض 

حي اٍن وغيرِ  ه، ُحرٌّ وما ُوِجَد مَعه أو َتْحَته ظاهًرا أو َمدف نًا، َطرِيًّا أو ُمتىِصاًل بهَ 
َُ عَّيه منه، وإال فِمن بيِت الماِل، وه  ُمسَّمه،  َف أو َقريًبا منه فَّه، ويَُنَْ

َُ عَّيه بغيِر إ ِم، وِميوَحضانُته لَ اِجِده اُميِن، ويَُْنِف را ُه وِديََُته لبيِت ْذِن الحَا
َه  يَِ ، وإن َأقََرى رج َِْصاِص والدِّ  أو الماِل، وَولِي ه في الَعْمِد اُماُف يَََتَخيَىُر بيَن اْل

ََ به ول  بََْعَد م ِت الَّْيِر، وال  افٍر أنه َوَلُده أُْلِح امرأةه ذاُت َزوٍ  مسٍَّم أوَ 
َنٍ  َتْشَهُد أنه ُوِلَد عَّ  ِفراِشهيََْتَبُا الكافَر في ديِنه إال ببََ  ، وإن اْعتَََرَ  بالرِّقِّ يَِّ

افره  َِ ُمناٍ ، أو قاَل: إنهَ  َْ منه، وإن ادىعاُه َجماع ه ُقدِّ  ،مَا َسْب َب ْْ َف ذو لم يَُ
َْْتُه الْافُ  به.  اْلبََيََِّنِ ، وإال فَمن أَْلَح

حمسان مصاح، وأما ا ت علق باأ -أيها ا  ص  الكرام-اللقطة : "باُ  الَّْيِر"
  . وه مٌ وله أحكا اللقيط، ص  لاحل  أو حنص هل ، فهقا وأ لملقا  و طفينٌ جه إها وُ ف

َه ال يَُْعَرُ  َنَسُبه وال رِق ه نُبِ ب عريف اللقيط قاح: " أبو َى وه  ِطْف  ".َذ أو َض
 ا اللقيط املقكصر يف  قا ال اب،  ص:اها 
  ٌملقكصر  ال جترم عليه اأحكام اعرف حمس ه، أما اها ُعرف حمس ه فال يُ  طفين

 يف  قا ال اب. 
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 آيأش و  ق رقي ي ه، ال حمعرف  ين  ص حر أمه وال حرُ قر عرف ره ال يُ  :اللان
ال يو ين ف أحمه رقيق فره رف أحمه رقيق، فإن عُ عن لكن ال يمُ  ،اأ ين أحمه حر أنَّ  :معنا

 يف اأحكام املقكصر . 

 .لقيه ُ حنص هل  ف وأأن تأش أمه  -ح اهلل العافيةأحمس-": يعا  نُِبذَ  قاح: "

َى  أو"  فكال ا يو ين يف  قا ال اب.. ": يعا لايَض
 أم قٌ  ين  ص رقي: ف رقهر، عن  قا اللقيط القل ال يمُ  ،أوح مسألة يف  قا ال اب

 ُحك اا  حر
 ما حكم ال قاط اللقيط   املسألة اأو، أ قه.وَأْخُذه":  قاح:"

، هاصز ال قاطها، بشرط: أن يأمن حمفسه عليأ ،ما أب ال قاطها :قاح الَّْط  
 ك   لكن اللقيط  ين أصز أن ي ُ 

َِفايٍ "قاح  ها ، ال ي  ز تعريضمحترم ه  ُنها نفسه  ؛:" وَأْخُذه فََْرُض 
ه الكَ أ م ا جميعً ، لَّهالك ا، وإذا قاف به البعض سْر اُ م عن ف ذا تَر
 الباقي. 
  ُه. ما حك ه من جهة حري ه ورق 

 .""وه  ُحرم  
 ه. ي ه ال برقُ م  رُ ك، حُين  :ة والرلمن جهة اهللريُ  اهاا
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حي اٍن وغيرِ  ه، "وما ُوِجَد مَعه أو َتْحَته ظاهًرا أو َمدف نًا، َطرِيًّا أو ُمتىِصاًل بهَ 
 .أو َقريًبا منه فَّه"

ع م  ين  قا امل لغ ي ،و اللقيط مصلصي يف مكان ومعه م لغ من املاحجه اها وُ 
 قطه  لُ 

يها طة أجرل علجرل عليه أحكام اللقيط، ووجوت لقُ وجوت لقيط أُ يقصح: 
 ه.ل و معه من املاح فهص مل ٌ جه ما وُ  ،الالكها، فها آنة وأمتعرُ أُ أحكام اللقطة، و 
 "وما ُوِجَد مَعه أو َتْحَته ظاهًرا":يقصح املؤلف: 

  ُمل لغ للطفين قا الطفين فهقا ا صقه  فله   م لغ عشر   الف لاير وُ له يعا و . 

  ُفيها امل لغله   فصقها ووُ له ر ك ه حفر  يسي ، ووُ فه    قا الطفين وحُ له و   
  مكان  يف  ص صجما، لكن اها كان الوفن قوأا ، فهقا امل لغ للطفين ووُل  فصقها

 م بعنهكَ حْ فهذا ال يُ  ؛قومييف اأع ال يصجو م لغ من املاح واهللفر حفٌر  ك ه
 ".أو َمدف نًا، َطرِيًّا" :بْ له صن الم   ولهذا قيىدهلَّطفَ

ه. أو مربصط ل فهقا مل ٌ  ،يعا مربصط معه كيي وفيه م لغ: أو ُمتىِصاًل به""
 ا يكصن له.  أو حيصان من اهلليصاحمات فإحمه أيضا معه حيصان شاه ملالا 

 عماًل  ؛له اا يكصن ملكا أل  صاره م لغ من املاح، فهقا أيضا  ":أو َقريًبا منه"
ن  بظاهر اُح ال  الْرائن تدل عَّيه. ُو

َُ عَّيه منه":"  َف  حمفقة اللقيط تكصن من أين  ويَُنَْ
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 : عه أو ك ه أو م -ملين ما هكرحما- أن يكصن اللقيط له ماح الحال  اُول
َُ " :حنص هل ، فإن كان له ماح فنفق ه يف ماله، و قه املسالة اأو، قاح َف ويَُنَْ

 أل من املاح املقكصر. عَّيه منه": 

 ف ا اهللكم أن ال يكصن له ماحٌ   :الحال  الثاني . 

 اح. فق ه يف بيد املحم نَّ إف ان مل يكن له ماحٌ "وإال فِمن بيِت الماِل": 
 ، ما حك ه من جهة الوياحمة ": عرفنا حك ه من جهة اهللرية والرل"وه  ُمسَّمه 

و يف بلو املسل ني، أو جه و قا اها وُ  ،أحمه مسلم: حك ه من جهة الوياحمةقاح  
 آالم فإحمه حيكم بإآالمه.ايه املسل ني، أو  ار بلو ي لب عل

 م عليه بقل .ك، كفار، فإحمه حُين   كلهم  أ له و يف بلو  جه أما اها وُ  
حق من اأ ، قا اللقيط اح ال ا، حضاحمةوَحضانُته لَ اِجِده اُميِن": "

إن مل يكن ا. فل قهطه القل وجوه، ان كان أمينا  ص مُ  اأحق  ضاحم ه  ضاحم ه 
 فإحمه ال يكصن أحق به.نا، أميا 
مِ " َُ عَّيه بغيِر إْذِن الحَا ق فه نن يمُ ": ا حمفال ا ن:  قا الصاجو  ص حالنه و ويَُْنِف

 هة اهللكم    قا الشخص من جعنيَّ عليه.  ين يش ط يف ا حمفال علل اللقيط أن يُ 
 اهن اهللاكم. ط فيهايف  قه املسألة ال يش   ال. ال  ا :

د عليه اها مات ف ياثه ل يد املاح، اها حول ماِل":وِميرا ُه وِديََُته لبيِت ال"
 فوي ه ا، بيد ماح املسل ني. ناية أل اها قُ ين  طأا جه 
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 طالب بالقواص ا. ف ن ول الوم القل يُ فإها قُ ين ع وا  
 ا مام  ص وليه يف الع و. "وَولِي ه في الَعْمِد اُماُف":  

يَِ ": َِْصاِص والدِّ  لقواص والويةساحلين اأوليال، خييون بني اك  "يَََتَخيَىُر بيَن اْل
 الق ين الع و.عنو 

قة تعا، ا، الكالم عن بعض املساحلين امل عل $   بعو هل  احم قين املؤلف
 بل صل النسب. 

   مصال :تعا، يف عو $ هكر ا الفقهالواملساحلين امل علقة بل صل النسب 

 :باب اللقيط"يف  الم ضا اُول". 

  و ص أوآعها- "باب اللعان": يف والم ضا الثاني-. 

   بعض مساحلين هللصل  وا، كقل  هكر "ا قرار": يف وهناك م ضا  ال
 النسب يف ا قرار.

 فهقه مصال  هكروا فيها أحكام هللصل النسب.  
 يُعرف حمس ه، ال حمعرف أمه، ال حمعرف املسألة اأو،  نا والكالم  نا عن من ال

 أباه. 
 قه  لق باملصلص  القل يُعرف أحمه أتل منت ع احلينآيأش معنا مس "اللعانيف "

 . -علل ما يأش تفويله ان شال اهلل-الصلو للفراش  أنَّ  :املرأ ، ف ك ه
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 لكن  نا ما اهللكم 
ََ به ول  " افٍر أنه َوَلُده أُْلِح َه أو امرأةه ذاُت َزوٍ  مسٍَّم أوَ  وإن َأقََرى رج

ا، حفظ  الشريعة ت شصفف حمس ه، و ر، عن  قا الطفين ال يمُ  بََْعَد م ِت الَّْيِر":
 قاعو .  أحمه يف كين باب   -أيها ا  ص  الكرام-اأحمساب، وعنوحما 
وو  اهلل أنَّ  وقاعدة الحدود:النسب يل د بالش هة،  أنَّ  قاعدة النسب:
 تسقط بالش هة. 

يكفي  هذاول ؛ه ُ  ه لن أ ىن ش هة  ث ات النسب حممُ  ، يعاالنسب يل د بالش هة
  .ْه به في النسبحِ َّْ بنسبه فنَُ  شخ ٍ في م ه ل النسب إقرار أي 
 وقاح:  قا ولول. ف ا اهللكم  ولوه.  فهقا اللقيط جال شخص

 جالت امرأ  وقالد:  قا ولول. ولو ا. 
َه أو امقاح:  قه املرأ  الد اآ ل قد  قا الصلو يل ق هبا، قاح: " رأةه رج

افرٍ  يُل ،ق زوجها كافر فو  كافر ولص كاحمد  قه املرأ  امرأ   "، ذاُت َزوٍ  مسٍَّم أوَ 
 هبا يف النسب. 

وهلقا  ؛عنه مسَّمبُننا حكمنا عَّيه ا شكاح  نا: يف ا هللال يف الوين؛ 
يل ق هبا يف ملين  قه الوصر  اها كان القل اها اآ ل قه كافر فإحمه يل ق  :قالصا

 به يف النسب، وال يل ق به يف الوين. 
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: ةاللقيط من غي منازعلنسب  قا  آ ل الاالفيها  ل  اُول :عهذه المس
و حمازعه أحو آيأش معنا بع اها ،عاه، ومل ينازعه يف هل  أحو َّ ايعا شخص 

 .قليين
قا النسب  نا يل ق ولص بعو مصت اللقيط،   :قاح "ول  بََْعَد م ِت الَّْيِر":

ف حمس ه، واحو    عنه قالصا: مات فالن. فقاح:  قا ر، عن اللقيط ملا مات وال يمُ 
 ياث، ولص كاحمد  عصاه بعو مصت اللقيط.فيأ ق امل ،ولول

َنٍ  َتْشَهُد أنه ُوِلَد عَّ  ِفراِشه :  قا بالنس ة ""وال يََْتَبُا الكافَر في ديِنه إال ببََيَِّ
لل صقه بالكافر، أحمه يل ق به يف النسب وال يل ق به يف الوين، اال اها أقام 

يل ق   ينئق  ، فهلنه من زوج  ٍ ُ ؛و علل فراشهله  قا الصلو وُ  تشهو أنَّ  نةا الكافر بيُ 
افر.بحكم عَّيه فيُ  ؛ا، ويل ق به  ينا به حمس اا    عنهَ 

ر من ال يرث الكاف يف ا رث،  ين يرث الكافر من املسلم   ملالا  وور  هل 
 ال يرثه من اآ ل قه منفأحمه مسلم  بحك نا علل  قا اللقيط إهااملسلم، ف

 .االكفار، وهلا ورات أ رم، لكن  قا ليي معن
َْ منه": َب ْْ ، لم يَُ افره َِ ُمناٍ ، أو قاَل: إنهَ   ن ا "وإن اْعتَََرَ  بالرِّقِّ مَا َسْب

 قا اللقيط حر، وعنوحما أ ين حك نا به: و ص  عنوحما أ ين حك نا به: و ص أنَّ 
  قا اللقيط مسلم. أنَّ 
فه ق ين اع اين يُ ، فهأو أحمه ع وٌ ل بعو هل  أحمه كافر ٌ   قا اللقيط وا عَّ مه فلص ك،  

 أو ال  



2365 
 

َِ ُمناٍ "تعال:  $ املؤلف يقصح يعا م   :"وإن اْعتَََرَ  بالرِّقِّ مَا َسْب
قا ينايف   : ال ي  أو الشرال فإنَّ ملين منه ينايف الرل، قالصا أو قصح   وجص  تورف  

 قصله بعو هل .  ق ين حينئق  فال يُ  ،الرل

 يس ق و ملو آ ق منايف، أجه أل آصال وُ  (أو عدف سبْه)قاح:  $ ال هصش
هلل تعال  من طَ حَ ابْ ُنه يَُ   لم يْبَ سبْه أو عدف)قاح:  منايف، فال هصش

 . (الحري  المحك ف بها
وين  ولو من والكافر، وُ   ال الكفر: فإحمه اها بلغ وقاح: أحما أ الا أما مسألة ا عَّ 
مة حمسأح اهلل السال-ين علل أحمه مرتو عام، ق ين قصله بقل ، بين يُ ال يُ  كافرين، ف ينئق  

 . -والعافية
 :" َِن َف ذو اْلبََيَِّ عيه أن يوَّ  :هذه الص رة الثاني  "وإن ادىعاُه َجماع ه ُقدِّ
، ويأش اللان يقصح: ال  قا ابا أحما. ف ا ولول يأش  قا يقصح:  قا ،مجاعة

 اهللكم  

 حمقصح: ال خيلصا:
  ُقا ال ،  وسيك ن ال لد ولده ؛منة: فإحمه يقوَّ اما أن يكصن أحو م بي

 م بها. كَ حْ ن  يُ ُن البيِّ اشكاح فيه؛ 

 : فنَّ ع إلي  ؛ناتنة، أو تعارلد ال يُ أن ال يكصن  ناك بيُ  الحال  الثاني
 ما  ص املرجهلل  نا  ،حمرجِّ 
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َْْتُه الْافُ  به": " القافة  م: رض علل القافة، و عن هلل أن يمُ املرجُ وإال فَمن أَْلَح
أو  DNAفا  يف عورحما بالمممممموحنص هل ، وأكن أن يس  الذين يعرف ن الشبه

 .اهلل ض النصول
بالقافة،  هل  هللجُ ر، نة أحو م، فإحمنا حممُ فنقصح: اها تعارلد اأقصاح، وال بيُ  
 ض علل القافة ف ن أهللق ه القافة به فإحمه يكصن له. ر، عن فيمُ 

  ].ك اب ال يصي[ قا ما ي علق ب اب اللقيط، و ص ال اب اأ ي من 
"الصقف" ا، الورو القا م، واهلل أعلم، و لل اهلل حمؤجين   وان شال اهلل

 .م علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعنيوآلَّ 
 اُسوَّ 
َال:   الطفين س
ن بالطفين و ا الفقهال يعمُ وأحياحما  ،يقووون  نا غي الو  الطفين ج ا :

 علم. أي، واهلل ييقووون من  ون ال  ي
وهي " نا في با  المسابْ  أنه قال:مع سبَ ولهذا ؛من ااعالة املسابقة حمصيٌ 

نني هلا أحكام  وها، فكين شةل فيه منافسة بني اث لكن املسابقة جعالةٌ  جعال "،
ين عين من باب ااعالة العامة، بأو أكلر فهص من باب املسابقة، وال يوهلل أن ُأن 

  وها.   ا ة هلا أحكامٌ   ص جعالةٌ 
َال:   نقطعةالوفصف امل قا يسأح عن حكم الوال  يف  س
 ال أ رل اهلل أعلم. ج ا :
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قا ن آصف يكصن له   اها كان  ناك منافسة قاح: الفاحلي اأوح يف حفظ القر 
تن ا علل اخلالف يف جصاز املسابقة يف غي اأ ناف ، صض،  قه مسابقةالعه 

 .اجملاالت اللالثة وأاللالثة 
َال:   (31:31:4)س
توهلل امامه  ]:اليا [قاح يف  ما حي ال قياو؛ أحمه أ الا املق ب ك ا ج ا :

، ليي  ناك اشكاح، اها آلهم  ينه   د امام ه، واها مل يسل،م  ينه ال  أ الا
توهلل امام ه آصال كان لقيطاا أو مل يكن لقيطاا؛ أحمه عنوحما الفاآق ال توهلل امام ه 

 علل املق ب.
 م. وعلل  له و   ه وآلَّ  ،م علل حم ينا ى و  اهلل أعلم، و لل اهلل وآلَّ 
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 الدرس التاسا واُربع ن

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و ، 
 وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

للشيخ  ]زا  املس قن  يف ا  وار املقن [ف ا زلنا م   قا الك اب و ص شر  ك اب 
 تعا، وغفر له، و ص ك اٌب يف الفقه علل مق ب $اهللهَّاول  مصآل بن أمحو

ُ هَّين أمحو بن حن ين 
 تعا،. $ا مام امل

احم هينا من اأبصاب  وتصفيق  منه  وكنا يف الورو املالة بفضين  من اهلل 
يف "ك اب الصقف"   ما  وحمشري اليصم بإهن اهلل  َتا  البيا"،امل علقة بمممممممممم"
 ة والعطهيَّة.ي علق باهل 

ا ات من الع  -أيها ا  ص  الكرام-والصقف  َتا  ال ق "،بوأ املؤلف  نا بمممممم"
لهذا و العمثي ة، و ص من الووقة ااارية الد أرل أجر ا علل املرل بعو مصته؛ 

يحرص اُنسان عَّ  أن يْ  شيًوا قبَ وفاته  ف نى هذا أجره مستمر، وأح   
 ر والث ا  ي ري عَّيه أجر هذا ال ق .ما يك ن اُنسان إل  اُج



2369 
 

كلي ، ف ن أعمث ه ا وأحمفعنا: حمورف   -أيها ا  ص  الكرام-وجماالت الصقف 
العلم،  ،رنُف الصقف علل العلم وعلل طالب العلم، فإنَّ  قا ال ش  من أعمثم 

 موارف الصقف.

 "َتا  ال ق ".حم وأ يف 

يوحما اأحم يال واملرآلني، آ اهلل و هلل رب العاملني، والوال  والسالم علل أشرف
 وحم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني.

 اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، ولل سل ني، يا رب العاملني.

 تعا،: $قاح املونف 

 الَ ْقِ " "َتا ُ 

َِ  َتحبيسُ  "وه  َُ  اُص َِ وب بالْ لِ  وَيِصح   اْلَمنفعِ ، وَتسبي  عَّيه الدالِّ  الفع
ََ  ََمن  في وَأِذنَ  رةً َمْب أو فيه، الصالةِ  في لَّناسِ  وَأِذنَ  ْسِ ًدامَ  َأْرَضه َجَع
 وَحرىْمتُ  َتَصدىْقتُ : ُتهوَِناي. وَسبَََّْتُ  وَحَبْسُت، َوقََْفُت،: وَصرِيُحه فيها، الدْفنِ 
 ُحْكمِ  أو اْلَخمس ِ  اظِ اُلف أَحدِ  اقترانِ  أو الِكناي ِ  ماَ  النَِّيى ُ  فُتْشتَََرطُ . وأَبىْدتُ 
 ََعْارٍ  َعيِنه بَْا ِ  ماَ  به يُنتَفاُ  عينٍ  من دائًما اْلَمنفع ُ  فيه وُيْشتَََرطُ  الَ ْقِ ،
ي والْناطرِ  َالمساِجدِ  بََرٍّ  عَّ  يك نَ  وأن ونحِ هما وحي اٍن،  نِ والمسَا
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، مسَّمٍ  من واُقار ِ  نيس ٍ  َحْرِبيٍّ  غيرَ  وِذمِّيٍّ ، وَُُتبِ  الت ارةِ  وُنَسيِ  وََ َِ  واُن ي
ذ زَْنَدَقٍ ،  ونحِ ه المس دِ  رِ غي في وُيشتَرطُ  نفِسه، عَّ  والَ ْق ُ  ال ِصيى ُ  اَو

َه، وقبره  وحي انه  مَّ ه  ال يُْمََّ ُ  ُمَعيىنٍ  عَّ  يك نَ  أن  إخراُجه وال ب لُهقَ  ال وَحْم
 .يِده" عن

ا ويف بعض النسخ خي لف أحياحماا بعض اأشيال يُ صَّب عليهالَ ْقِ ":  "َتا ُ 
بعض النسخ "ك اب"، أ ن ال ،وب يف حمسخة الشيخ بأ ا "باب"، ف هو يف 

 الَ ْقِ ". فَََََ"َتا ُ  القاآم: "ك اب ال ،ونب"، أما  نا

 ويف  قا ال  صيب أرب  مساحلين: 

 تعريف الصقف، ما  ص الصقف  المسعل  اُول :

ي،ُغ الصقف. المسعل  الثاني :   ه

 شروط الصقف. المسعل  الثالث :

  ط يف الصقف.ما ال ُيش المسعل  الرابع :

رها بْ له:  بيسُ َتح "وه  أما المسعل  اُول  وهي: "تعري  ال ق " فَذ
 َِ  اُص

 َُ  تض ن تعريف الصقف أمرين: اْلَمنفعِ ": وَتسبي
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أنَّ الصقف ك يٌي لء ين، ومعىن كصحمه ك يساا يعا: أنَّ اأ ين  اُمر اُول:
ا فإنَّ  قا ا حمسان شيئا حُي ،ي عن ال وررف القل ينقين املهل  فيه، فإها وقف 

املصقصف حُي ،ي ال يُ اي، وال يُمصن ،ب، وال يُمرن ،ن، ولكن يُؤجَّر ك ا آيأتينا، بين 
 آ ق معنا يف الصقف أحمه يُأنج،ر.

": "اُصَ": "َتحبيسُ  وقصله: َِ  .-العني- (33:19الرق ة ) ص  اُص

َُ الشق اللان يف ال عريف قاح:   اْلَمنفعِ ". "وَتسبي

يش ك فيه الصقف م  بعض اأمصر  -أيها ا  ص  الكرام- ين ك يي اأ
اأ رم ملين قالصا: كالر ن، فإنَّ الر ن فيه ك يٌي لء ين عن ال ورف، العني 

لهذا و املر صحمة ى صآة، ولكن الفرل بينه ا: أنَّ الصقف ُك َّي عينة وُتس، َّين ورته؛ 
َُ "وتس يين الل ر " أو  قال:  اْلَمنفعِ ". "َتسبي

َُ ا معىن م  اْلَمنفعِ "  "َتسبي

يف موارف اخلي، وآيأش معنا: أنَّ  يعا ُتونر،ف املنفعة يف آ يين اهلل 
ا وال   ص بشةل  ىو ، وآيقكر املؤلف ااهل وأمللة  موارهف اخلي كليٌ  جوا

 منها الحقاا ان شال اهلل.

:حمضر  قه املسألة اأو،: تعريف الصقف، وحمُمع،ُرفه بع ار   وال ة و   ب له ملاالا
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، ممكن ي وول هبقه الع ار  فيأش ا، -عنوه ع ار -احمسان أل  ع ار  
شخص  من اأشخاص أو ملالا عشر من الفقرال؛ يقصح:  قه  وقة عليكم 
ُد كين واحو  منكم ُشق،ة،  قا ليي وقفاا؛ أن  قا متليٌ  للعني وللل ر .  م،لَّكن

ٌي م، وآيأش معنا: أنَّ الووقة حمص قاح:  الص و   ها لكم، تووقد هبا عليك
من أحمصاي اهل ة ك ا آيأش بعو قليين ان شال اهلل يف "ك اب اهل ة"، لكن الصقف 

 ماها يع ين 

يقصح: أما اأ ين و ص الع ار  فإ ا ى صآٌة عن ال ورف، ال حيق لكم أن 
 ا أار-ت يعص ا، وال أن   ص ا، وأما املنفعة و ة الُسكىن أو غلة ا أار 

 فإحمه لكم. -اهللا ين منها

 يف  قه  الوصر  يكصن وقفاا.

 ما الوي ة الد ينعقو هبا الصقف 

حنن هكرحما: أنَّ العقص  منها: ما ينعقو بالقصح وبالفعين الواح عليه، ومنها: ما 
ينعقو بالقصح  ون الفعين، ومنها: ال ينعقو اال بقصح  ىو ، فالصقف من أل  قه 

 اأحمصاي 

َِ  الْ لِ ب "وَيِصح  قاح:   عَّيه". الدالِّ  وبالفع
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 اهاا يوهلل الصقف بوي  ني: 

o .بالوي ة القصلية 
o  .وبالوي ة الفعلية 

الوي ة الفعلية ما  ة  قاح: الفعين، وشرط الفعين القل حُيكم عليه بأحمه وقٌف: 
 أن يكصن الفهعين  االا علل الصقف.

ملسهو  هلل ا: لص أنَّ احمساحماا عنوه أرض، فهال وبىن عليها مسهو، وفمثال ذل 
للوال ، وجلي الناو يولصن آنة آن ني، بعو آن ني ارتف  آعر اأرض؛ 
سبنا أجر الصَّ ات لمدة سن ، اآلن س   نبيا  قال: واهلل الحمد هللَ 

من حقه أن ي يعها أم ال  ملاها فهة اُرض ونعمَ فيها مشروًعا ت اريًا. 
 أرله 

هه للن هقا فعيٌن او قو حوين به الصقف، فحمقصح: فهعنُلُه و ص بنال املسهو م  فم، ن ه
َبىد ال  اٌح علل الصقف؛  فَّيس له أن يرجا فيه  ُن ال ق  عْده الزفه م
 .-وسيعتي-ي  ز الرج ع فيه 

قو يكصن  ناك أشيال ال توح علل الصقفية وتكصن  الل ها علل الصقفية ى  لة؛ 
عطاك  عفملين: احمسان جئد طل د منه ملالا ك اباا؛  فال يحصَ بها ال ق ،

تا  َتابًا،  ، فهقا الفعين حي  ين الصقف وعومه، وال ي عنيقال: تفضَ هذاَ 
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أن يكصن  قا الك اب م قوالا ل  علل آ يين الصقف، قو يكصن عاُري،ةا، وقو 
 يكصن   ةا، وقو يكصن وقفاا، ا،   ره، لكن بنال املسهو ال يكصن اال وقفاا.

 ملالني:قالصا: وكقل  لص ف هلل مقر، وآيقكر له املؤلف 

ََ  "ََمن المثال اُول: قال:  صالةِ ال في لَّناسِ  وَأِذنَ  َمْسِ ًدا َأْرَضه َجَع
  قا امللاح اأوح القل هكرحماه.فيه": 

رله، فم، ،هلل أ،ههن بالوفن يف أفيها":  الدْفنِ  في وَأِذنَ  َمْبرةً  "أو المثال الثاني:
قال: هذه ل؛ املصتأرله مقم  وبوأ الناو يوفنصن، بعو آنة آن ني بوأ يطُل  

 ليي له حٌق يف هل . أرضي،

أو قاح: واهلل اايل القل ُ فهن، فيه ي قل مقم ، أما اايل ا  ر أريو أن أحم ف  به 
 ُن فتح اُرضيف آصل، أو يف ىين، أو يف بيد، حمقصح: ليي له هل ؛ 

فَِّيِتها  فينعْد به ال ق . َه عَّ  َوقَْ  لَّمْبرة دلي

،  لها بعض املشايخ املعا رون، و ة: بعض اأآصال  ناك مساحلين قو ُتشنكهين
ال هارية ا ن اها احمسان أرا  أن يع ين آصل جتارل، قو يكصن جيل من 

االش اطات يف ال لويات أو يف ااهات املناحة للر وة أحمه يكصن فيه مسهو، 
فيقصح: ما حمُعطي  ر وة آصل جتارل،  ص رمبا يكصن مالكاا لءرض ورمبا ال 

لكاا لءرض ممكن يكصن مس أجر اأرض عشرين آنة، يقصح له: ما يكصن ما
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ا؛  فيبني مس د مثاًل في طر  هذا حمعطي  الر وة اال اها بنيد مسهوا
 ويأهن للناو بالوال  فيه، لكن ااا بناه أحمه مليٌم بقل . الس ق،

ا؛  بني فيأو ىطة، يقصح له: ما تأ ق ر وة ىطة اال اها بنيد فيها مسهوا
فهين يكصن  قا املسهو مصقصفاا، أم حمقصح:  قا من باب ا هن   س ًدا،فيها م

 كالعاُري،ة، يعا يكصن من باب العاُري،ة غي الالزمة الد له الرجصي فيها 

ال: قك ن رأم ملالا الناو يف الشاري قالصا: حمريو أن حمولة ما وجوحما مسهو؛ 
هلل هلم ين ف   يف   بعو هل  علل آ يين امللاح  ار ك ادخَّ ا صَّ ا عندي،

املسهو، أو  ار الطالب ملالا أ  عصن يف غرفة أحو م و ووص ا للوال ، 
أو ولعصا فيها آها  للوال ، ومواحف، وىراباا، وما ا، هل ، اال أنَّ 

الُعرف أرل يف ملين  قا أحمه اها احم هل ا أار أو احم هد اهللاجة ا، هل  فإنَّ 
 ر، أو ملالا يف ااامعة، أو يف الكليات أو   قه ال رفة يس فا  منها يف أمر   

كقا، جتو رمبا تُ خق غرفة أجين الوال ، وتصل  فيها آهاجيو الوال  وتُمفن هلل 
لوال  الناو،   بعو ف   تُمنمنق،ين ا، غرفة أ رم، يقصح ل :  قه ما اح هنا ا 
للوال ، أو اح اجص ا لفوين  راآة أو حنص هل ، فهين  قه يقاح: ا ا  ارت 

 ا وقفا 
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ا وأ،ههن للناو بالوال  فيه؛  تب فيليسد ملين من بىن مسهوا ه بعض ولهذاَ 
 المشايي المعاصرون بحثًا يْ ل: هذه ال يحصَ بها ال قفي ، واهلل أعَّم.

 القصلية. الصيغ  الثاني  هي:

 اهاا عرفنا عنوحما:  ي ة قصلية، و ي ة فعلية.

 .الوي ة الفعلية عرفنا ا: الفعين الواح عليه الوي ة

 القصلية حمصعان:

 .رحية  
  .وكناية 

الثة ألفاه  قه ثوَسبَََُّْت":  وَحَبْسُت، َوقََْفُت،: "وَصرِيُحهالوريهلل قاح: 
للوي ة الورحية يف الصقف الد لص حمطق هبا ا حمسان مل يُق ين منه بعو هل  

يقصح: ما قووت الصقف، فلص قاح: وقفد أرلة  قه علل ااامعة ا آالمية، 
ل  فيظ يف املسهو الن صل، أو علل ا ار  ال صجيه وا رشا ، أو علل حلقات ا

أو ل ي هل ، املقوص  أحمه قاح: وقفد أرلة  قه، تلفَّظ،   بعو هل  قاح: ال 
ما قووت وقف ها يعا ك يي اأ ين وتس يين الل ر ، وااا قووت معىنا   ر، 

  ع فيه.لرجفتك ن وقًفا ال ي  ز اف ا اهللكم  حمقصح ال، يؤا ق مبا حمطق به؛ 
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 ثالثة ألفاه الورحية:

o  :"فهص واقف، "َوقََْفُت ) و قا  ص اأفوهلل يف اللفظ أن يُقاح: )و،ق،ف، ي،قهف،
وليي )أوقف يُمصنقهف( فهص ُمصقهف، ال، اأفوهلل، بين قاح بعضهم: انَّ 

)أ،ونق،ف( ل ٌة ر يئة أو ل ٌة شاه ، والل ة اأ هلل أن يقاح: )و،قم،فنُد(، ويكصن 
 لعني مصقصفةا.واقفاا وتكصن ا

o ُد" أو الثاني الشويو؛ ب"َحبىْسُت"  ، ل طها املونف:"َحَبْسُت": "ح، َّسن
َِ  "َتحبيسُ  أحمه قاح: : "، وال   يي موور )ح َّي حُيُ ي(، فاللاناُص

ُد أرلة  قه؛ "َحبىْسُت"، لفمثة ال   يي   . ن وقًفافتكيقصح: ح، َّسن
o : فاه أرلة  قه، فهقه األ ال س يين، أن يقصح: آ مَّلندُ  الَّفظ الثال

  رحية. 
 ناك ألفاٌه غي  رحية  يف الصقف و ة ُتس ل )ألفاه الكناية(، ألفاه الكناية 

 ك  ين الصقف وغيه، ف   تكصن وقفاا  آيقكر املؤلف.

 أل ان:عنوحما يف الكناية مسوأَبىْدُت":  وَحرىْمتُ  َتَصدىْقتُ : "وَِنايُتهقاح: 

 الكناية، و ة ثالثة: ألفاه المسعل  اُول :

 .الووقة 
  .وال  رمي 
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  وال أبيو. 
قرال أو فإها قاح: تووَّقد بوارل  قه علل الفوأَبىْدُت":  وَحرىْمُت، "َتَصدىْقُت،

علل زيو، ا ن عنوحما لص قاح: تووقد بوارل  قه علل أوال ل، علل زيو، 
 علل الفقرال،  قا اللفظ حي  ين اح  االن:

 يكصن املرا  به الصقف.: أن االحتمال اُول

-ة اهل ةالووقة بالعني و -: أن يكصن املرا  به اهل ة والووقة االحتمال الثاني
. 

 ما الفرل بينه ا يف اهللكم 

ا ن قاح: تووقد بع ارش  قه علل ابرا يم، وواحو قاح:  ارل  قه تووقد 
 هبا علل ابرا يم، ما الفرل 

د يريو را يم ق، هلند،   رج  ا، ال يلص قاح: تووقد هبا علل ابرا يم؛ قاح: اب
أن يأ ق الو  ويفرغ، أوال ه قالصا: ما  ص مبعقصح ت كنا وت وول بالع ار ! 

 فرج  عن  وق ه  قه، ماها تقصلصن 

بالنس ة لله ة ال تليم اال بق ض من ُو ه ،د له، ق ين الق ض له أن يرج ، أما يف 
، فهقا -أش معناوآي-ط ق صله الصقف فال ُيش ط ق ض املصقصف عليه وال يش  
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فرل، فهص يقصح: واهلل أحما ما قووت بلفمثة: )تووقد( الصقف، وااا قووت 
 يقصح: رجعد عن   د ق ين ُجَ أن يرجا،اهل ة، تقصح له: ملاها  يقصح: 

 له الحَ أن يرجا.الق ض؛ 

و،ت آيأش.   قه الكناية اأ ين أحمه يُرج،  يف تفسي ا اليه، اال اها ُوجه

ع ارش  قاح: حرَّمد "وَحرىْمتُ  :"َتَصدىْقُت،ا ثالثة ألفاه، أوح شةل األفاهاها 
  قه، أو أبَّوت ع ارش  قه.

نه ُط عاا الصقف ال خي ص، حنن اُلين أكلر شةل بالع ار  والشقة وما ا، هل ؛ 
واال الصقف قو يكصن ع ار ، قو يكصن فنول، قو ه  الذي يتبادر إل  الذهن، 

ر ، قو يكصن ك اب، قو يكصن   ن، كأو، جصَّاح، كين عني  أكن يكصن آيا
 .-وآيأش–االحم فاي هبا م  بقال عينها،  قه يوهلل وقفها 

اأوح هللوصح  اهاا اأمرالِكنايِ ":  ماَ  النَِّيى ُ  "فُتْشتَََرطُ شرط الكناية أحو أمرين: 
 الصقف بالكناية: النية.

تصير فاللفظ  قاح: حميد الصقف؛  قاح: تووقد بع ارش، قلنا: ما حمي   هبقا
 وقًفا.

 ان مل تصجو حمية 
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مات الرجين ووجوحما يف أوراقه أنَّ  قه الع ار  قو تووَّل هبا، حمفسر ا بصقف وال 
حمفسر ا مباها  ال حمس طي  أن حمسأله عن حمي ه  فهنا طريٌق أ رم ملعرفة املرا ، 

ا ما أن يق ن هب َ ْقِ ":ال ُحْكمِ  أو اْلَخمس ِ  اُلفاظِ  أَحدِ  اقترانِ  "أوو ص: 
يوح علل الصقفية و ص أحو أمرين، ألفاه الصقف الد هكر ا املؤلف آ ة، واحو 
منها  ص اثين القل حم  يت عنه ا ن ال فسي، ملالا تووقد، أو أبوَّت، أو 

حرَّمد، واحو منها، بقة مخسة ألفاه، فإها اق حما و فني تعني الصقف، ك ا لص 
ةا، ىرَّمةا، أو مؤبَّو ا، أو مصقصفةا، أو ُمس، مَّل،ةا، أو ُى، َّس،  قاح: تووقد هبا  وقةا 

 فإ ا تكصن وقفاا.

واحو ك ب يصم مات وجوحما يف    الع ار  الد ألكها أنَّ  قه الع ار  قو 
تووقد هبا علل الفقرال  وقةا ىرَّمةا، أو  وَّقةا مؤبو ا، أو  وقةا مصقصفةا أو 

 اأبو، أو حرَّم ها علل ال أبيو، أو ح َّس ها، ا،   ره حنص هل ، أو حرَّم ها ا،
من األفاه، لكن اها كان لفظ كناية ويكصن قو اق ن به واحو من  قه 

 األفاه اخل سة اأ رم.

ما معىن حكم الصقف  يعا هكر يف  قا اللفظ حك اا الَ ْقِ ":  ُحْكمِ  "أو
وارت ُتص ب وال تصرث، فخي ص بالصقف، فقاح: تووقد هبا، وال تُ اي وال 

 .م عيَّنة  قه الووقة أ ا  وقة وقف وليسد من باب اهل ة
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ما رأيكم في ا لص ُك هب علل الك اب  شخص ط   ك اباا وك ب عليه: )يصزَّي 
علل طالب العلم وال أصز بيعه(، مصجص  ا ن، بعض الك ب ُيك ب عليها: 

  حمقاش فيه، ووقف علل)وقف هلل تعا،(،  قا ما حك ه  وقف  ريهلل،  قا ال
 طالب العلم.

 وقة من فالن فعين اخلي الفالن علل طالب العلم،  قا  ار لفظ  وقة من 
 فالن الفالن علل طالب العلم، وقف، ما حي  ين أحمه متليٌ  لطالب العلم 

حمقصح: مك صب عليها، أحياحماا جتو املط صي ) وقة من فاعين  ي علل فالن 
علم(، فهقا لفٌظ كناية من كنايات الصقف، حي  ين أن الفالن، أو علل طالب ال

يكصن املرا  به الصقف، فإها كان املرا  به الصقف فأ قته ل ن ف  به جاز ل ، فإها 
ولهذا الَّ ن  الدائم  أفتت في بعض اآ  نيد عنه مل أي ل  بيعه؛ 

الفتاو : أنى ما ُيكتب عَّيه أنه لَّت زيا عَّ  طال  العَّم أو نح  ذل  من 
  أعلم.(، واهلللعبارات ف نه وق ه ال ي  ز بيعه  لْياف الْرائن عَّ  ذل ا

 حمأش ا ن ا،: شروط الصقف:

 تعا، عو  شروط، منها تقري اا آ ة، آ ة شروط للصقف: $هكر املونف 

  ُف :دائًما": الشرط اُول في العين الم ق اْلَمنفع ُ  فيه أولها: "وُيْشتَََرط  
 أن تكصن
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عة تقور ٌة  احل ة، املنفعة حمصعني: منفعٌة مؤق ة، فإها اآُ صفهي،د املنفالعني فيها منفع
تس صيف املنفعة ثالث أيام، أو تقور تس صفيها هللو  معني،   تنقضة العني وال 
ي قل فيها منفعة، ملين الطعام، فإنَّ الطعام منفع ه ال تووم، كالشراب، رغيف 

تبْ  منفعته   فالواآ هالكه؛   م فيه منفعة أم ال  فيه منفعة، وتكصن بأكله
 .فمنفعته غير دائم   فال يصح وقفه

،س، هه، وليي-آيُ نيَّ بعو قليين-ومعىن الووام  نا  معىن  : أنَّ  وام كين شةل   ه

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجاَلَلِ  }كُلُّ مَنْ َْلَيْهَا فَانالووام اأبول؛ 

 [42وَاإلِكْرَام{]الرمحن/

 هما": الشرط ونح ِ  وحي اٍن، ََعْارٍ  َعيِنه بَْا ِ  ماَ  به يُنتَفاُ  معينٍ  "من
 الثاني من شرط

": يعا من عني  معينة، فلص قاح: ع ارش  قه أو "من معيىنٍ أن يكصن  ال ق :
 قه احوا ا وقٌف، وتلفَّظ هبقا، ما تقصلصن  مل يوهلل الصقف، وال يليمه ال  قه 

 إها أرا  بعو هل  أن يُعنُي يقصح: ع ارشوال  قه، بين  قا وقٌف غي   يهلل، ف
هذا  ال  ُن قه وقف، وال يُلي،م، ال حمقصح: يليم  أن ُ رهل احوم ع ارتي ؛ 

 ال ق  وقا عَّ  وجٍه غير صحيح.
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 : أن تكصن يف عني  يُن ف  هبا، و قا أكن أن ُيس فا  من قصله:  الثال
 فيه ُيْشتَََرطُ "

 دائًما". اْلَمنفع ُ 

  َو قا القل هكرحماه: أنَّ الصقف ال بو أن يكصن مما َعيِنه":  بَْا ِ  الرابا: "ما
 يُمنن ،ف  به م 

بقال العني، وك ا قلنا لكم: بقال العني يف كين شةل   س ه، أشو اأشيال أو 
وور، ،   ال-اأرالة-أكلر اأشيال وأطصهلا ع راا يف اأمصاح ما  ة  العقارات 

عىن بقال العني أ ا ال ُأكن أن تم،نمنه،وهم،   بعو هل  أمصر أ رم، لكن ليي م
تقصح: واهلل أوقف ع ار  أو وقف ع ار ا، طيب الع ار ممكن تنهوم!   يهلل أم 

 ونحِ هما". وحي اٍن، "ََعْارٍ  ولهذا قال:ال  ال يضر هل ؛ 

كاا فاملنفعة ُتس صىف من اهلليصان وت قل عينه، يعا ليي اآ يفال املنفعة منه ا ال 
 ليي معىن بقاؤ ا أحمه ال أصت. لعينه، ولكن

 :عَّ  يك نَ  "وأن الشرط الخامس  :" أن يكصن الصقف علل بهر، و قا بََرٍّ
 شرٌط م علٌق 

 بااهة املصقصف عليها.

 حمصعان: -أيها ا  ص  الكرام-والصقف 
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o . وقٌف علل جهة 
o  . ووقٌف علل أفرا 

لل الصقف عالصقف علل ااهة  ص القل يُطنل،ب فيه أن تكصن جهة بر ، وأما 
 اأفرا  فال يُمننمث،ر فيه ا،  قا الشرط.

لص قاح:  قه ع ار  وقف علل زيو، جال واحو قاح:  قا زيو يأ ق اأجر  
ويس فيو منها في ا حرَّم اهلل،  ين حمقصح: الصقف باطين   ص مل يقين  قه وقٌف 

و، ، لكنه قاح:  قه وقف علل زي-معاه اهلل-علل زيو يورفها يف ىارم اهلل 
و  قا رجيٌن ليي مبسلم، رمبا يكصن همياا، رمبا يكصن يهص ياا، رمبا يكصن وزي

 حموراحمياا، يوهلل الصقف أم ال 

بعو  وآيقكره املؤلف-قاح ل : يوهلل أن يقف علل قري ه ولص كان غي مسلم 
 .-قليين

 اهاا  قا الشرط شرٌط يف الصقف علل ااهة ال علل اأفرا .

اأ ين  احلما يف ال وررفات أحمه ال يوهلل  وحمعص   نا حمقُكركم: حنن قلنا: انَّ 
ال وررف يف معوية أو يف حمف   ىرَّم، لكن الصقف أ ص من هل ، الصقف  ص: 

ع،د يعا الصقف الشرعة  ص   وقٌة مؤبو  ال أصز الرجصي فيها، لكنها ُوله
 الصقف علل جهات الم، يعا  ار عنوحما ثالث اح  االت:
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 ُيورف ريعه علل اأغان والرقص  وقف علل ُىرَّم، قاح:  قا وقف
 واهللفالت ال ناحلية

 وما ا، هل ، يوهلل الصقف أم ال  ال يوهلل الصقف.

 :وقٌف علل بهر، يقصح:  قا وقف ُيونر،ف علل طالب العلم، وأ ين  الثاني
 العلم،

 والواهللني، وافطار الواحل ني وما ا، هل ، أصز أم ال  أصز.

 : ي  ُيورف علل ملالا  ياحمة مالعب وقف علل ُم ا ، قاح:  قا ر  الثال
، أو  الكر  ملالا

أو غي هل ، شةل م ا ، لكنه ليي  (24:21)علل تني الطاولة، أو علل 
قربةا، أصز أن يكصن وقفاا  ال، ال يوهلل، ال حمقصح: ال أصز، لكن حمقصح: ال 

 يوهلل، ما معىن ال يوهلل 

ل لة ين آنة يأ ق اقاح:  قه الع ار  وقٌف علل لع ة ملالا تني الطاولة،  ار ك
ويورفها لفريق تني الطاولة أو جهة معينة مسئصلة عن تني الطاولة، بعو ثالث 
أرب  آنصات قاح: ال واهلل طالب العلم أو،، قاح: أريو أن أ رفها علل طالب 

 ما تقصلصن  حمد،العلم، أو قاح: أحما وأوال ل أو،،  صَّ 

 .ه  مباح  ال يع مما داف أنها جحنن ال حمقصح: أحمه يأ  في ا آ ق؛ 
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احم  هصا: أحمه تني الطاولة اللعب، أما املسابقات ف عرفصن أنَّ املق ب: أنَّ 
املسابقات ال جتصز اال يف اجملاالت اللالثة، لكن حمف ض اللعب، م  أحمه اأ ين 
عنو اهللنابلة اأ ين عنو م: أنَّ اللعب القل ال مول ة فيه ك الع ة فرآه 

عنو م فيه الكرا ة، لكن علل كين حاح: حنن ومالع ة زوج ه وكقا اأ ين 
حمقصح: لص  رفه يف شةل  م ا  جاز له هل  وال يأ  بورفه، لكن لص رج  بعو  

 كم آنة وقاح: ال واهلل أحما تراجعد، ماها تقصلصن 

جياك - رفد أمصال   -جياك اهلل  ي-حمقصح  قا: مل يكن وقفاا، كصحم  أحمد 
 ه ُننا حكمنا عَّيه بعنه وقن وقفاا؛ ما علي  حرل، لكنه ال يكص  -اهلل  ي

 غير صحيح  فال ق  ال يصح إال عَّ  جه  ِبر.

 اهاا شرطه: أن تكصن علل بهر.

، -هة المه و ص ج-تعا، بأمللة علل ما ي  قق فيه الشرط  $ملَّين املؤلف 

 وأمللة علل ما ال ي  قق فيه الشرط.

  ل املساجو ال شاملساجو، فورفه عل"َالمساِجِد":  أمثَّ  تحَْ الشرط:
.  أحمه من جهات المه

القناطر  ة ملين ااسصر الد مُتو علل اأ ار أو حنص ا، الثاني: "والْناطِر": 
 .-منفع  عام  لَّمسَّمين-باعتبارها لنفا المسَّمين فهقه جهة بهر؛ 
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يِن":  الثال : املساكني، فقرال، واها قالصا: مساكني تعرفصن الفقي "والمسَا
اج  عا اف قا، واها اف قا اج  عا، فاملساكني  نا يو ين فيها واملسكني اها 

 .الفقرال

":  مسَّمٍ  من الرابا: المثال الرابا: "واُقار ِ   ح  لص قاح:  قهوِذمِّيٍّ
تورف علل اأقارب وكان أقاربه قاح: تورف علل أبنال ع صمد، وكاحمصا من 

ان قرابتُن صَّ  اُقار  جه  ِبر، أ ين القمة، فهقه جهة بهر؛  ه حت  ل َ 
"، لكنه قاح:  من أهَ الذم  ليس ا من أهَ اُسالف ف نه يصح، ما أ"ِذمِّيٍّ

 يتْ   بها عَّ  المسَّمين.اهللريب فال ُيونر،ف عليه؛ 

 مثال عَّ  ما ال يتحَْ فيه الشرط:

ة و ص شرط كصحمه علل جه-هكر املؤلف أمللة علل ما ال ي  قق فيه الشرط 
": َحْربِ  : "غيرَ ملين -بهر   اهللريب فال يوهلل  رفها علل أ ين اهللرب، والكفاريٍّ

ك ا آ ق معنا يف "ك اب ااها " حمصعان: أ ين عهو ، وأ ين حرب، فالقل 
يوهلل الورف عليهم  م غي أ ين اهللرب، وأ ين العهو ثالثة أحمصاي: الُقُمة، 
واملس أمهن، واملعا ،و، أما  رفها علل اهللريب فإحمه ال أصز، يقصح:  قه وقٌف 

 فال يصح.لل الكفار الفالحميني أو الكافر الفالن و ص حريٌب؛ ع
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نيس ٍ  نها ُكقل  يقصح:  قه وقف علل الكنيسة الفالحمية، فال يوهلل؛   ": "وََ
 ليست جه  ِبر وال جه  مباح  بَ هي جهٍ  محرىم .

 ة   ار كلٌي من املفا يم الد -حمسأح اهلل السالمة والعافية-ويف  قا اليمان 
عنو أ ين العلم جم ٌ  عليها عنو م ال حمقاش فيها  ار ا ن بعض الناو مس قرٌ  

باآم اهللرية اللقافية وما ا، هل  يُؤتل ا، بعض  قه املفا يم وُيشك  فيها، 
فيقصح ل : يا أ ة اليهص  والنوارم  ؤالل ليسصا بكفار؛ هلم  ين مع م، 

  ا والٌف ملا أمجوالوليين علل هل ، وي وأ يس وح علل  قا، وال ش  أنَّ  ق
عليه أ ين القه لة، مل أ   عليه أ ين السنة فقط، بين  قا والٌف ملا أمج  عليه 
أ ين القه لة   ي  طصاحلفهم، فال يصجو ح  طاحلفة من أ ين ال وي تقصح: بأنَّ 

قصح: ي ملسو هيلع هللا ىلصاليهص  والنوارم ينهصن يصم القيامة أو أ م من أ ين اانة، والن  

ِمْن بما جوُت  َنْصَراِنيٌّ  َوالَ  يََُه ِديٌّ  ِبي َيْسَماُ  الَ  ِدهِ بِيَ  نََْفسي َوالىِذي» َْ  ُمى ال يَُ
 حمسأح اهلل السالمة والعافية.، «النىارِ  َأْصَحا ِ  ِمنْ  ََانَ  ِإالى  ِبِه،

يف  و قه مفا يم مصجص   يف القر ن، ليسممممممممممممممد اج ها ات فقهية، ك اب اهلل 

، وغي [6وا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشََْرِكِنيَ{]البينة/}إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُمصالمم  ال كوممل: 

}لَّقََدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ   هلم ،  مقا أمٌر  ما ٌر معلصم ال أكن أن خيفل علل أحمو،

 [27إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَالَثَةٍ{]املائدة/
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 ا، غي هل ، فاهلل املس عان.

، وَُُتبِ  الت ارةِ  وُنَسيِ " َِ رف كقل  يقصح:  قا وقف ُيوزَْنَدَقٍ ":  واُن ي
خ ا ن ط اعة، يقصح:  قه يُط    خ ا ميين، زما م حم،سن خ ال صرا ، حم،سن علل حم،سن

منها اأحماجيين، يُط   منها ال صرا ، يُط   منها ك ب اليحموقة، وا هللا ، واالحنراف 
 صح:قالفكرل، واأ القة، فهقا ال أصز وال يوهلل  قا الصقف، و قه الك ب، ي

 يممممممممممممُق اأغلفممممممممممممهره فممممممممممممال يم،ُ رَّحمنمممممممممممم ، ب، 

 حمممممممممممممُقه أن تُ منممممممممممممملف،ه فكممممممممممم ك مممممممممماب    

   
ا من املفا يم امل لصطة الد تُ يت يف أه ان  ولءآمممف الشمممويو أنَّ الناو اليصم أيضممما
الشمممممممممممممم ماب ويف أه مان النماو أن يُقماح لم : أل ك ماب مه ا كان مؤُلفه، ومه ا  

لممممممممممممممالح،  ن بموعة، ومه ا كان فيه منكمان فيمه من احنراف، ومه ما كمان فيمه م
أعطاك عقين، مُيي به، اقرأ أل شمممممممممةل  اهلل و هلل اهلل ، اقرأ، واطل ، وأحمد مُيي

 ومُيي، اها كان فيه شةل زين  قه.

و قا ال شممممممم  أحمه والٌف ملا  حَّ عليه القر ن والسممممممممنة وما أمج  عليه أ ين العلم: 

َََابَهَ مِنْهُ  }فَأَمَّا هكر قاح: أما القر ن فإنَّ اهلل  الَّذِينَ يف قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَََ

 [2ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ{]آل ْمران/

دُواْ }وَقَدْ نَزَّلَ َْلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سََمِعْتُمْ آيَاِِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَالَ تَقْعُ 

 [122وضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ{]النساء/مَعَهُمْ حَتَّى يَخُ
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 ال تقرأ وتس   هلم   بعو هل  تأ ق اخلي من عنو م،  قا ما يقصح به أحو.

 فَاُولَِو َ  ِمْنُه، َتَشابَهَ  َما يََتىِبُع نَ  الىِذينَ  رَأَْيتِ  ِإَذا» :يقصح لعاحلشة ملسو هيلع هللا ىلصوالن  

 «.فَاْحَذرِيِهم الَّىه، َسمى  الىِذينَ 

ه عزيزه اُنسان دينا عصا و قوا ما يفيوك واتركصا ما يضر، بين حُيقر؛ مل يقين: 
ه دينه ُعرضه لَّشبهات ح: اقرأ أل شةل ، يقص عَّيه  ال يُفرِّط في دينه ويتَر

وأحما أمُيي و  ق اخلي وأتاب  آصال يف القرال ، أو يف امل ابعة، يقصح: واهلل أتفرل 
ج  اعة، أو ، أو عم وآاحلين ال صا ين االعلل برحمامىل تليفييصن، أو لقال تليفييصن

وآاحلين تأش من  نا ومن  نا فيها، ا   للش هة الفالحمية، ا   فالن يا أ ة 
وأعطنا رأي ، اها كان كالمهم غي   يهلل ال تس  ، وال تُعُرض  ين  هلقه 

 الُش هات، الوين ال يؤ ق اال عن أ له، والعلم ال يؤ ق اال عن أ له،

م عَّيه-ولهذا السَّ  م  هين فاحممثروا ع ن تأ قون  ينكم(؛ )انَّ  قا العل
المهم ُمستفيض ومشه ر: في التحذير من صحب   -رحم  اهلل أجمع ا َو

ثيرة أحدها: سالم  دين  المبتدع، واُمر به ران أهَ البدع  لماذا  لعَََّ 
اُنسان  ف نى اُنسان إذا جالس أهَ البدع وصار يستما لهم الشبهات 

ل اهلل العافي  نسع-ت ف نه بعد فترة قَّبه يتشرى  هذه الشبهات واُشكاال
 فهقه ال يوهلل الصقف عليها.، -والسالم 
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لص قاح:  قه وقف علل ك ب أ ين ال وي، أو ك ب اليحموقة، أو ك ب ا هللا ، ال 
 .يوهلل الصقف عليها

 من شروط الصقف أن يكصن حماجياا، فال يوهلل تعليق الصقف.

ذاقاح:  قف  قه مسألة عنو اهللنابلة: أنَّ و نفِسه":  عَّ  والَ ْق ُ  ال ِصيى ُ  "َو
ا حمسان علل حمفسه ال يوهلل، فلص قاح:  قه الع ار  وقف علل حمفسة، ال 
يوهلل هل ، ال يوهلل وقف ا حمسان علل حمفسه، ولكن يقصح: أحما أريو أن 

سان في اُنأوقف، يعا بعض الناو يقصح: أحما ا ن يف حياش أريو أن أقف؛ 
، ش يهلل، عنوه ع ار  أو فنول لص باعه خب سني مليصن، حيحه بعم الهحياته ش

}وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ تقصح له: أوقفه، اجعله وقفاا، 

 ،  عب علل النفي أن يقف، واها مل يقف يف حياته: [9الْمُفْلِحُون{]احلشر/

: يف الص ية: الص ية من اللُليت،   بعو هل  الص  كاالت  ية فيها من ا شأوالا
الد كوين من  الفات بني الصرثة، ووقف ما وقف، رج  مل يرج ، وُعله د 

 الص ية مل تُعل،م، ُآُهلد أم مل ُتس،هَّين، فييو  ص يف حياته، ماها يون  

اهللنابلة قالصا: يقف العني علل الفقرال أو علل جهة  من ااهات ويش ط: أنَّ 
ما شال، أصز  قالصا: حمعم أصز، وجعلصا  قا ورجاا  من حقه أن يأ ق من ال لة
 يف قضية الصقف علل النفي.
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يش ط أن يأ ق من ال لة، فيأ ق من ال لة ما يشال ويورف ما يشال،  ييت 
 اها مات تكصن وقفاا وال ت صقف علل تسهيين ورثة وال غي م.

   ر المصن تعال  شرطًا سادًسا فيما يتعََّ بال ق  عَّ   $ م َذ

 كصحمه  فراد:اُ
علل بهر  قا شرٌط يف الصقف علل ااهات، ا ن  قا شرٌط يف الصقف علل 

: ونحِ ه": هذا الشرط ه  المس دِ  غيرِ  في "وُيشتَرطُ    ولهذا قال:اأفرا 
 يكصن الصقف علل معني  أل ، ويف  قا الشرط مسأل ان: أن

 ىين الشرط. المسعل  اُول :

 ا الشرط.ما ي  قق هبق المسعل  الثاني :

أما ىين الشرط: فإنَّ الصقف ك ا قلنا لكم: وقف علل جهات، ووقف علل 
أفرا ، اش اط كصن الصقف علل معني  أل ،  قا يف الصقف علل ااهات أو 

َل :علل اأفرا   علل اأفرا ؛   لمس دِ ا غيرِ  في وُيشتَرطُ " ولهذا قال الم
، فهقا ليي معيناا أل ، مسهو، جامعة، رباط ا،   ره: من ااهات ونحِ ه"

 لكن يوهلل الصقف عليه.
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أما اها وقف علل اأفرا ، قاح:  قه الع ار  وقٌف علل زيو  أو علل ع رو، ما 
رأيكم يوهلل  ال يوهلل، بين ال بو أن يقصح:  قه ع ار  وقف علل زيو،  قه 

ال يصح   الع ار  وقف علل أوال ل اللالثة أو علل بناش اللالثة فلم يعنُي 
 .ال ق 

وأما الصقف علل املساجو فإحمنا ال حمش ط كصحمه معيناا أل ، فلص قاح:  قه وقٌف 
ا بعينه   هلل  علل املساجو وأطلق  كقا، يوهلل أم ال   ون أن يعنُي مسهوا
هل ، واملسهو أيضاا من جهة اأ ين أحمه ال يص ف بأحمه أل ، وان كان 

 الصقف عنو الفقهال له شخويٌة اع  ارية،

ن املصال  القليلة النا ر  الد أث د فيها الفقهال قضية الشخوية و قا املصل  م
االع  ارية، مصجص   ا ن يف القصاحمني، ا ن  ناك شةل ا ه: )الشخوية 

االع  ارية(، يعا أحمد أآسد شركة ملالا أحمد و اح  ، ممكن جتعين  قه 
الية م الشركة يف القاحمصن هلا شخوية اع  ارية مس قلة عن شخوية املالك، همة

مس قلة، لص أفلسد الشركة ما أحو يطال   أحمد، يطال صن الشركة كأ ا شخٌص 
ثاليت، يعا عنوحما القل ألكها زيو وع رو، عنوحما زيو له همة مالية، وع رو له 
همة مالية، وشركة آني أو  ا  هلا همة مالية، لكن الفقهال ال يعرفصن  قا اال 

ا، املسهو يف مصال  حما ر  كالصقف، فإنَّ ا حمس ان قو يصقف، ملالا أوقف مسهوا
  قا الصقف له همة مالية مس قلة عن همة الصاقف 
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 حمعم، لص جالت   ة لل سهو  ارت لل سهو. ال  ا :

وبنالا علل ": يُْمََّ ُ  ُمَعيىنٍ  عَّ  يك نَ  أن ونحِ ه المس دِ  غيرِ  في "وُيشتَرطُ 
 هل : فال يوهلل علل أربعة أمصر هكر ا املؤلف، قاح: 

لعوم   ة املهل ، يقصح:  قه وقف علل جميين َمٍََّ ":  "ال َمٍََّ ": ال" .1
، 

اآرافيين أو علل مل  املصت أو كقا، ال يوهلل، وااا أو علل ميكاحليين، أو علل 
الصقف علل ال شر، تعرفصن شرط الصقف: أن يكصن الصقف علل جاحلي ال ورف، 

 ل  من  ص   ص حنن قلنا: عنوحما جاحلي ال ورف، وجاحلي ال  ل ، جاحلي ال 
ا حمسان اهللر،  رل با حمسان اان واملالحلكة وغي هل  من العصامل، قصلنا: حر 

كاتهب علل تفويين  
ُ
 رل به الع و، فالع و عنوحما يف املق ب ال أل  اال امل

 معروف.

فال يوهلل الصقف علل اهلليصاحمات، ويف ال رب ا ن "وحي انه": "وحي انه":  .2
 يقصح: اها مد

لكل ه أو لقط ه أو كقا، فلص قاح: الع ار   قه وقف وريعها للقطة، ال كة ملالا 
ال يوهلل، لكن لص جعين الصقف علل ااهات، لص جعين جهة الصقف حيصاحمات 
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يوهلل أم ال  يوهلل، ويصجو وقف يف املوينة ريعه هلل ام اهللرم، ُيش م به حب 
 وُيورف هلل ام اهللرم. 

ح:  قا وقٌف علل  قه فهقا وقٌف علل جهة، أما لص وقف علل أفرا ، قا
 .اهلل امة، ال يوهلل

3.  :"  كقل  القم ال يوهلل ال أل ."وقبره
َه":  .4 واهلل ين كقل  ال يوهلل الصقف عليه، واهلل ين من جهة كصحمه "وَحْم

 جاحلي ال  ل  أو
ليي  احلي ال  ل  ليي فيها أمٌر مضطر ، فإ م أعلصن له مهلكاا يف بعض 

هلل ين، اها ُولهو حياا حيا ا مس قر  املساحلين ملين ا رث، ا رث تعرفصن مياث ا
ن ال فُي ُلكصحمه يف ملين  قه الوصر ، لك، فإحمه يل د له املل  منق مات املصرث

يو  صن الصقف علل محين  معني، فيقصح:  قه الع ار  وقف ريعها لييو، أو 
 . قه وقٌف علل زيو، أين زيو  قالصا: يف بطن أمه، ال يوهلل

 لكن  نا اهلل ين ال يوهلل الصقف عليه أ الةا ه": يدِ  عنإخراُجه  وال قَب لُه "ال
ويوهلل الصقف علل اهلل ين املصجص  واهلل ين القل مل يصجو ت عاا، ك ا لص قاح: 

 قه الع ار  وقٌف علل أوال ل املصجص  منهم ومن يأش بعو هل ، و ناك محين 
يف ال طن، فإها ُولهو اآ  ق من غلة  قا الصقف، وح  القل مل يصلو القل يصلو 
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و عشر آنني، بين أكن أن يصقف علل القُرية وان حميلصا،  قا ليي فيه بع
مشكلة، لكن الصقف  نا حم كلم الصقف حم كلم علل وقف علل معني ال علل 
 .جهة، الصقف علل اأفرا  ال علل جهة، فال يوهلل الصقف علل اهلل ين أ الةا 

غيه، و ا:  ن ناك مسأل ان ال ُتش طان يف الصقف هكر ا املؤلف ل  ييي الصقف ع
صقصف اهاا ال يش ط لو ة الصقف ق صح امل يِده": عن إخراُجه وال قَب لُه "القاح: 

عليه، قاح:  قه الع ار  وقف علل زيو، فوارت وقف علل زيو، جال زيو قاح: 
غل    ال ي طين الصقف،  قهذا فيه منى  عَّيم أن أقبَ من  وقًفا، أحما ما أق ين؛ 

 علل الن ص القل تريو، فال ُيش ط هل  لو ة الصقف.وأ رفها علل الفقرال أو 

يل د فهص وقف، الصقف الزم ومؤبو، ط عاا  ناك من اش ط، واملؤلف ملا  الثاني:
قاح: ال يش ط كقا ال يش ط كقا،  قا فيه اشار  ا، اخلالف ك ا بيَّنا أكلر من 

  ا، وجص  مر : أحمه اأ ين عوم االش اط، فعنوما يقصح: "ال ُيش ط" اشار 
اخلالف، واخلالف  نا يف الصقف علل اأفرا  أم علل ااهات  اأفرا ، اش اط 
الق صح عنوما يقصح به علل اأفرا ، يعا لص قاح:  قه وقٌف علل زيو، أما لص 
قاح: وقف علل الفقرال، جال واحو من الفقرال قاح: ال ما حمق ين حنن، ال يوهلل، 

ا.ال يؤثر  قا، بين الصقف   يهلٌل قصالا    واحوا
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ة ليي من شرط   يِده":  عن إخراُجه "وال يِده": الثاني: عن إخراُجه "وال
الصقف اق اض املصقصف عليه وال  رول الصقف عن يو الصاقف، فلص قاح:  قه 
ع ارش وقف، وأغراله فيها ومش صلة، وقف علل زيو، زيو قاح: آل ا ايا ا، 

ن ُيُق هضها ال يوهلل الرجصي، ملاها  قاح: ال أحما ما أآل   ايا ا، ورج  ق ين أن 
ال ق  عْده الزف يَّزف بم  د التَّفظ بصيغته، وال يت ق  عَّ  قب ٍل وال عَّ  

 قبٍض.

  قا الكالم عن بعض املساحلين ال أ يلية يف باب الصقف.

ا و ص من أكلر اأبصاب الد حيوين  $احم قين املؤلف  تعا، ا، باب مهم جوا

وين العلم، وكوين هبا ر و  ورآاحلين كلي  رمبا ك فيها اخلالف والنقاش بني أ ين
ُن الكالف عن شرط ال اق  يف  قا الفوين، و ص: الكالم عن شرط الصاقف؛ 

 يحتا  إل  الرج ع إل  عدة أم ر:

ا بالفقه، تريو أن تفُسر شرط الصاقف 
ا
ا بالشري وعامل

ا
حي ال أوالا ا،: أن تكصن عامل

 ال بو أن تكصن عامل بالفقه، وال ب
ا
ا بالل ة، وال بو أن تكصن عامل

ا
ا و أن تكصن عامل

بُعرف الصاقف؛ فلهقا تفسي شرط الصاقف ي نازعه أمصٌر كلي  وحيوين فيه 
 وفيه ثالث مساحلين: فعْد المصن  له فصاًل،اشكاالت؛ 

 حكم الع ين بشرط الصاقف. المسعل  اُول :
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 جماالت الع ين بشرط الصاقف. المسعل  الثاني :

 تفسي كالم الصاقف، كيف حمُفُسره  لث :المسعل  الثا

:  كم الع ين بشرط الصاقف.  حم وأ أوالا

َه )  (فص

َُ  "وَيِ بُ   َوْص ٍ  تبارِ واع ذل  وتْديٍم،وِضدِّ  َجْماٍ  في ال اق ِ  بشْرطِ  العم
ََ  ف نْ  ذل ، وغيرِ  وَنَظرٍ  وترتيبٍ  وَعَدِمه  الغني   ْستَََ  ا َيْشَتِرطْ  ولم َأْطََّ
رُ  ََ  غيرِه َوَلدِ  أو َوَلِده عَّ  َوَق َ  وإن عَّيه لَّم ق  ِ  والنَظرُ  هما،وِضد   والذى

ينِ  عَّ   م  دونَ  بَُنََيى ٍ  َلدَ وَ  بالس ِيىِ ،  م واُناثِ  الَذ رِ  لَ َلِده فه  المسَا
 بَِني أو بَِنيهِ  عَّ  الَ ق ول  لُصَِّْبه، وُذرِّيىِته َوَلِده َوَلدِ  عَّ  قالَ  ل  َما بناتِه،
َُ  قَبيَّ ً  يك ن ا أن إال بذَُ رِهم  ى اْختُ  ُفالنٍ   من أوالِدهنى  ونَ د النسا ُ  فَيدخ

َْراب ُ  غيرِهم، َُ  وال َُ  وقََْ ِمه بيِته وَأه رَ  َيْشَم ََ  وأوالدِ  أوالِده نم واُُنَث  الذى
َتِضي َقرين ه  ُوِجَدتْ  وإن أبيِه، وَجدِّ  وَجدِّه أبيه  ِحْرَمانََُهنى  أو ناثِ اُ إرادةَ  تَْ
 ََ  التساويو  تعميُمهم َوَجبَ  َحْصُرهم يُمِكنُ  جماع ٍ  عَّ  َوَق َ  وإن بها، ُعِم
َُ  جازَ  وإال  .َأَحِدهم" عَّ  واالقتصارُ  التفضي

َه )" َُ  : "وَيِ بُ (فص  قا  ص اهللكم،  قا حكم الع ين ال اقِ ":  بشْرطِ  العم
ولهذا عند الفْها  عبارة بشرط الصاقف: أنَّ الع ين بشرط الصاقف واجب؛ 
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ن  الشارع(، يْ ل   و ين املرا  كنص الشاري يف الواللة أو ن: )شرط ال اق َ 
 يف وجصب الع ين به 

ب ال ُأكن أن يُفسَّر  قا بصجص يْ ل: ) $ج ا : شيي اُسالف ابن تيمي  

الع ين، بين ال يصجو أحو أب الع ين بنوه مطلقاا اال الشري، أما شرط الصاقف 
يف  $ال ش  فيه، لكن ال هصش  فإحمه ُمقيَّو بعوم والفة الشري(، و قا

ملا هكر كالم الشيخ تقة الوين قاح: )و قا علل القصح املقابين  ]الكشاف[
لل ع  و، وعلل املع  و: أنَّ شرط الصاقف كنص الشاري ح  يف وجصب 

 الع ين(.

وعلل كين حاح: الع ار  فيها ما فيها، لكن املقوص : أنَّ الع ين بشرط الصاقف 
 ان.واجب، ال أصز لإلحمس

ملاح هل : لص أنَّ الصاقف اش ط قاح:  قه الع ار  فيها شقق ُيس هلل فيها 
السكىن فقط لطالب حلقات امل صن العل ية فقط وال يس هلل ل ي م، جال واحو 

أو، وأجور  قاح: يا أ ة طالب حلقات القر ن أ م وأحمف ، وكالم اهلل 
   لقات القر نبالعناية من كالم غيه، فهين أصز أن يسكن فيها طالب ح

، اال اها  الف الشري، فقاح:  قه ُن هذا شرط ال اق ال؛  ال  ا :
يسكن فيها طالب العلم وفق الشروط ا تية: الشرط اأوح: أن يكصن من أ ين 
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ال وعة، أو من ااه ية، أو من املع يلة، يُمقن ،ين أم ال   ال يُمقن ،ين، لكن لص قاح: 
 أن يكصن شافعياا، أو أن يكصن مالكياا  بشرط أن يكصن حن لياا ما رأيكم  أو

مصجص   يف ال اريخ ا آالمة مشهصر ملالا  قا وقٌف علل املالكية،  قا وقف 
علل اهللنابلة، ال بأو؛ أحمه والف للشري أم غي والف   ين  راآة املقا ب 
 قه والفة للشري  ال، ااا ال تع م  قه والفة للشري، فلص قاح:  قا وقف 

، فيهب الع ين بشرط الصاقف.علل اهلل  نابلة تعنيَّ

 حكم الع ين بشرط الصقف. هذا اُمر اُول وه :

جماالت الع ين بشرط الصاقف، ما  ة اجملاالت الد يُع ين فيها   اُمر الثاني:
 َجْماٍ  "فيأمللة هلا فقاح:  $جماالت ال حور هلا، لكن هكر املؤلف 

   اا   ما معىن اا ذل ":  وتْديٍم، وِضدِّ 

يقصح:  قه الع ار  وقف ُيورف ريعها علل زيو  وعلل ع رو، أو علل طالب 
العلم يف حلقات القر ن وطالب العلم يف حلقات امل صن العل ية، مج ، يعا 

  قا مج   نفني يف الصقف.

ولوه ا فرا ، يقصح:  قه ُتونرف لطالب حلقات القر ن فقط، فإن مل يصجو 
 ار افرا ، ولكن فيه أيضاا مسألة ال قومي حمن قين ا، طالب امل صن،  قا 

وال أ ي،  قه تورف علل طالب حلقات القر ن فإن مل يصجو منهم أحو أو  
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كاحمصا كلهم أغنيال احم قلنا ا، طالب امل صن العل ية،  نا حمع ين بشرط الصاقف يف 
ال قومي، ممكن الصاقف يقصح: حم وأ بطالب حلقات امل صن، فإن اآ  نصا ه  نا ا، 

ق ين  يُ  ُنه قدىف ما لم يُْدِّمه الشرع،قر ن، يُق ين  قا أم  ص والف للشري  ال
 ين  قا والفة للشري  ليسد والفة للشري،  ص قو يكصن يعا قو يقصح 

 واحو: كيف يقُوم علل القر ن شةل !

حمقصح:  قا الشخص يقصح: الناو كلهم أعلصن أوقافهم علل القر ن، ليي 
ن، أحما أجعين وقفة م خوص لل  صن، فإها مل يصجو م صن  ناك أحو أعين لل  ص 

ُيورف ملين الناو علل القر ن، ليي  ناك مشكلة، ما  ام أحمه مورٌف م ا ، 
 مل خيالف الشري 

جماح من جماالت شرط الصاقف: قلنا: اا   وا فرا ، ال قومي وال أ ي،  الثال :
 َوْص ٍ  واعتبارِ " هذا الثال :ولو هل  عرفناه، ذل ":  "وِضدِّ  أيضاا

اع  ار الص ف أو عوم اع  ار الص ف،  قه الع ار  يسكن فيها وَعَدِمه": 
ا ، ُن هذا خصصها بالُعزى الطالب العياب، حمسُكن فيها امل يوجني أم ال  ال؛ 

قو يقصح:  قه ع ار  يسكن فيها الطالب امل يوجني وال يسكن فيها العياب، 
 ف أو عومه اع  اره، ملين و ف الفقر وال ىنيُمعن ،ين هبقا الص ف، اع  ار الص 

أحياحماا، يقصح:  قه تورف علل طالب العلم فقياا كان أو غنياا، يأش طالب 
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علم غا يس  ق أم ال  يس  ق،  قا عوم اع  ار و ف الفقر، وقو يقصح: 
  قه ُتونر،ف علل طالب العلم الفقرال.

ورف أحمه يقصح:  قه تُ   ييت ال تيب،الرابا من الم االت: "والترتيٍب": 
 علل أوال ل فإها ماتصا أوال ل احم قلد بعو هل  ا، الفقرال.

أو قو يكصن أحياحماا ال تيب، عنوحما ال تيب وعنوحما ال قومي، قو يقصح: ال لة 
ُتورف علل ملالا املورآة الفالحمية ل  فيظ القر ن، فإن بقة من ال لة شةٌل 

ل ، فإن بقة من ال لة شةٌل  رفنا عل رفناه علل املورآة اللاحمية الفالحمية
 املورآة اللاللة،  ار عنوحما  نا ترتيب يف الورف  سب ا مكان.

من جماالت  رف الصاقف: كويو النا ر، والصاقف الخامس: قال: "وَنَظٍر": 
قو حُيو  النا ر بعينه فيقصح:  قه الع ار  وقٌف النا ر عليها   َّان  ص النا ر 

 قا ُيورف علل اهللنابلة، فهقا اش اط النمثر.املسئصح عن الصقف  

وقو يش طه بالص ف، فيقصح:  قه ع ار  وقٌف علل طالب العلم النا ر عليها 
ُيش ط أن يكصن ملالا مش  ال ب وريي العلم الشرعة، وآنه ال يقين عن أربعني 

 .آنة، ومق ب ملالا علل مق ب أ ين السنة واا اعة، و كقا

هل   قا باٌب مف ص ،  قا اع  ار و ف وعومه،  غيذل ":  : "وغيرِ قاح
: يقصح:  قا الصقف ُيسكن فيه طالب العلم وال يؤجَّر، يعا يقصح: طالب  ملالا
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العلم ين فعصن لكن ما يؤجر، تقصح: حمؤجره وحمورفه علل قاح: يسكنصن فيه،  قا 
 ُنه لم يخال  الشرع.شرٌط مع م  حمعم شرٌط مع م؛ 

ا تييو مو  ا جار  عن عشر آنصات، ملاها حمقصح  قا  يقصح: اها أجر الصقف م
بعض اأحيان يأش واحو حما ر يقصح: من حقة أؤجر الصقف، فيؤجره من ا ن 
ماحل ني آنة، واأجر  ت  ي بعو آنة آن ني ترتف ، ف  كن الصاقف يقصح: ال 
 يؤجر اال مو  كقا، كقل  جماالت الورف، جماالت  رف الصقف ا،   ره.

َل  انتْ   ، تفسي كالم الصاقف تعال  إل  مبحٍ  آخر وه : $َ الم

 وفيه ثالثة مساحلين:

 : تفسيه عنو ا طالل. المسعل  اُول 
 .تفسيه عنو ال قييو 
  .الع ين بالقراحلن يف ال فسي   

املسألة اأو،: يف ا طالل: اها أطلق قاح:  قا وقٌف علل طالب العلم 
 وأطلق، مل يقُيو، ف ا اهللكم 

ََ  ف نْ " رُ  الغني   اْستَََ   َيْشَتِرطْ  ولم َأْطََّ ََ هاا ي ساوم القكر اوِضد هما":  والذى
 .واأحملل، وال ا والفقي
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اها وقف علل أفرا  ومل يُعنُي هلم حما ر، قاح:  قا عَّيه":  لَّم ق  ِ  "والنَظرُ 
 فوقف علل أوال ل ومل يض  حما راا، من  ص النا ر  النا ر  م أوال ه، املصقص 

عليهم عنو ا طالل، فإن قيَّو يعا  قا عنو ا طالل  ص مل يش ط حما راا، وان 
م تعيىن أنى الناظر أَبرهقاح: وقف علل أوال ل النا ر عليها أكم م آناا؛ 

 اشتَر ا في النظر.وان أطلق؛  سًنا،

 ان قيَّو ال فسي 

لي ، يقصح ل : فا اا كال قييو له ألفاٌه كلي ، و قا املصل  يقكر فيه الفقهال أل
اها قاح: وقف علل الشيصخ ف ا املرا   اها وقف علل الش اب ف ا املرا   اها 
وقف علل اأقارب ف ا املرا   وقف علل القُرية من القل يو ين ومن القل 
خيرل  و كقا، وآيقكر املؤلف بعضها، ومن أحب أن ي صآَّ  فيها يرج  ا، 

 .]الكشاف[و ]ا قناي[املطصالت كمممممممم

 يِن":المسَا عَّ   م غيرِه َوَلدِ  أو َوَلِده عَّ  َوَق َ  "وإن المثال اُول:
لفمثة: اأوال ، اها قاح:  قا وقٌف علل أوال ل أو ولول، أو وقٌف علل ولو 

 غيه، وقف علل أوال  آعيو، من القل يو ين 

 بالس ِيىِ ": واُناثِ  الَذ رِ  لَ َلِده "فه  :قاح
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أنَّ القكر واأحملل يو لصن. اأوال  يو ين فيه اأحملل  حمعم  :المسعل  اُول 
 لدالل  الَّغ .يو ين فيه اأحملل؛ 

تساول القكصر م  ا حماث يف اهللوة، تأ ق ملين ما يأ ق،  واُمر الثاني:
 يش كصن يف االآ  قال بال ساول.

  قا أوال ه ماتصا اأوال ، جال اايين اللان من املس  ق منهم 

اايين بناتِه":  وَن ولدد بَُنََيى ٍ  َوَلدَ  قاَل": " م ل  َما بناتِه، دونَ  بَُنََيى ٍ  َوَلدَ  " م
اأوح يس  ق القكر واأحملل منه، اايين اللان ملا تقصح: لفمثة الصلو ال يو ين 

 فيها أوال  ال نات، ال نات يو لنَّ لكن أوال  نَّ ال يو لنَّ.

 بنصحمممممممممممما بنمممممممممممص أبناحلنممممممممممما وبناتُنممممممممممما

 اُل الرجمممممممماح اأباعمممممممموبنممممممممصُ ن، أبنمممممممم  

   
 

 وآيأش أيضاا أمللة أ رم علل  قا.

ما رأيكم:  ص يقصح: لص وقف علل أوال ه اآ صم القكر واأحملل، ما رأيكم 
و تارك و ية كاتب فيها النص ا ش: )ع ارش املصجص   يف اهللر   رجيٌن ُوجه

لل بناش(، ع الشرقية وقٌف علل أوال ل، وع ارش املصجص   يف اهللر  ال ربية وقفٌ 
 ماها تقصلصن فيها 
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اأو، للقكصر، وا حماث! املؤلف ماها يقصح  املؤلف قاح: الصلو يش ين القكر 
 واأحملل،  هلل أم ال  ماها قاح املؤلف  ماها قاح يف املق ب 

 يْ ل: ولهذايقصح: العرف ال بو من اع  اره، الناو هلم ل ة ي  وثصن هبا؛ 

وكمممممممممممين مممممممممممما يف الشمممممممممممري فهمممممممممممص 
 تممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماب 

  

  العصاحلهمممممممممممممممممممممممممممو هلممممممممممممممممممممممممممما جُم،مممممممممممممممممممممممممممامه ُ ا،

   

ف ممممممممممممممممممممممما اق ضممممممممممممممممممممممم ه عممممممممممممممممممممممما ٌ  
 جتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو ت

  

 تعمممممممممممممممنيَّ اهللكمممممممممممممممم بمممممممممممممممه اها بممممممممممممممموت.

   

 يقصح:

 العممممممممرف علممممممممل احم ممممممممىن ممممممممما وكممممممممين
 يممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموور

  

 ال ممممممممممموور  ور عممممممممممموماا وجمممممممممممص اا معمممممممممممه

   

 مممممممممممممما علمممممممممممممل مجمممممممممممممص ك فاحمممممممممممممقر
 الك مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب يف

  

 منمممممممممه بمممممممممين بمممممممممه ُعمممممممممرفٌ  جمممممممممرم ف ممممممممما
 تُممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب

   
 وا لمممممممممممممممممالح الضمممممممممممممممممالح فإحمَّمممممممممممممممممه

 أ لهمممممممممممممممممما مممممممممممممممممممن  لممممممممممممممممممد قممممممممممممممممممو اه  
 اأطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالح

   
 

ا اطالل لفمثة اأوال  علل القكصر،  ار أكن لص  ا ن يف زماحمنا  ار يكلر جوا
تقصح: أوال ل علل القكصر وا حماث ُيس  رب، فهقا الرجين عامة ليي فقيهاا،  
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ك، ،ب: ) قه وقٌف علل أوال ل، و قه وقف علل بناش(، فنفسر ا مباها  أنَّ 
 احمية لل نات  ون اأوال .اأو، لءبنال  ون ال نات، والل

و  وت قرينة توح،  قا رجين فقيه وفا م؛ في كن أن يقاح، أو ُوجه اال اها ُوجه
ممكن تصجو قرينة توح ملالا يكصن عنوه عشرين بند وما عنوه اال ولوين، فقو 
يكصن يقصح: واهلل  ص أرا  الع ار   قه لءوال  وال نات، ما يف اال ولوين، و قه 

 كن، فال بو من اع  ار القراحلن يف ملين  قا. الوة لل نات، مم

قلناه يف الصلو  حمفي الكالم القللُصَِّْبه":  وُذرِّيىِته َوَلِده َوَلدِ  قاَل عَّ  ل  "َما
يقاح في ا لص قاح: علل ولو ولوه، فإحمه أوح جيين يو ين فيه القكر واأحملل، 

 .القل بعوه خي ص بأوال  القكصر  ون أوال  ال نات

الُقُري،ة للُولب، قاح:  قا وقٌف علل ُهُريد من ُ ل ، فإها قاح: قاح: وكقل  
 قا وقٌف علل هريُ ه من ُ ل ه، أو علل هريد من  ل ، فيو ين يف اايين 

اأوح م،ن  القكصر وا حماث كلهم. واايين اللان يو ين أوال  اأبنال  ون أوال  
 ال نات.

 قا وقٌف علل  لص قاح:بذَُ رِهم":  ْخُت ى ا ُفالنٍ  بَِني أو بَِنيهِ  عَّ  قالَ  "ول 
با،، ومللها علل أبناحلة، أبناحلة أكن ك  ين، لكن قاح: با،، فهقه  ص 

بالقكصر، كقل  لص قاح:  قه وقف علل با فالن،  قه وقف علل با زيو، 
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واحو  احب له ا ه زيو، قاح:  قه وقٌف علل با زيو يعا القكصر من أوال  
 :كاحمصا هلا حال ني: اها قاح: علل با فالن هلا حال ان  زيو، اال اها

 أن يكصن  قا اآٌم لق يلة. الحال  اُول :

 اهللالة اللاحمية: أن ال يكصن ا اا لق يلة.

ان كان اآم لق يلة قاح:  قا وقف علل با حارثة، أو با متيم، فإن كان  قا 
 آم لشخص وقاح:  قهاآم لق يلة فيو ين فيه القكصر وا حماث، وأما اها كان ا

وقف علل با زيو،  اح  زيو، فهقه وقف علل با زيو، فإحمه ال يو ين فيه 
 ا حماث.

َُ  قَبيَّ ً  يك ن ا أن "إال َُ " اها كاحمصا ق يلة ما اهللكم  قاح:فيه":  فَيدخ فَيدخ
 غيرِهم". من أوالِدهنى  دونَ  النسا ُ 

َُ النسا ُ ما معىن:  وقف  يعا لص قاح:  قهم": غيرِه من أوالِدهنى  دونَ  "فَيدخ
 علل با متيم، امرأ  من با متيم تأ ق من ال لة أم ال  تأ ق من ال لة.

أوال  ا من با حارثة، أو با زيو، أو با آعيو ا،   ره، ليسصا من با متيم، 
فصار اُوالد أوالدها ليس ا من بني تيوجد رجين من با بكر بن واحلين؛ 

 ن  ال يأ قون.، يأ قون أم ال يأ قو تميم
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ُنهم من بني تميم  ولهذا اها تيوجد واحو من با متيم  الص يأ قون؛ 
 يعا من ق يلة  أ رم.غيرِهم":  من أوالِدهنى  "دونَ  قال:

طيب لفظ القرابة  اها قاح:  قه وقٌف علل قرابد، تصزعها علل من  أبنال  
 ع صم ه، أم ا، أل موم حمع م القرابة 

بن ع و القا ر بن يعقصب، جال وأحمد قلد:  قه وقٌف حمف ض حمور الوين 
علل قرابد، جال واحو أ    مع  يف جوك يعقصب، بعو يعقصب ى و، 
 أ    مع  يف جوك ى و، يأ ق  قاح: أعطصن أحما من قراب ه، ال يأ ق.

أ    مع  يف جوك يعقصب  ال يأ ق، أ    مع  يف جوك ع و القا ر  
 قا الكالم يأ ق، من أين أتينا هب

نص  اشم اآ  قه بنص  اشم، وب ملسو هيلع هللا ىلصقالصا: أحمه ملا ور  النص بقول الُقرىب للن  

 و بن ى ملسو هيلع هللا ىلصيف جوه  اشم، والن   ص ى و  ملسو هيلع هللا ىلص م القل أ  عصن م  الن  

ع و اهلل بن ع و املطلب بن  اشم، فالقين أ  عصن معه يف  قا ااو اآ  قصا، 
َُ  راب ُ "والَْ ولهذا قال: تقور تس يه الراب ؛   وقََْ ِمه". بيِته وَأه

شمَ أول ياها قاح: وقف علل قرابد، وقف علل أ ين بيد، وقف علل قصمة، 
  ين يش ين القكر واأحملل  حمعم يش ين القكر واأحملل. مسعل :
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َُ من القل يس  ق  قاح المسعل  الثاني : رَ  : "َيْشَم ََ أوالِده":  نم واُُنَث  الذى
  أبي  أوالأبيه":  "وأوالدِ ح أ م  ا لني، أيضاا: هُري   أحمد ليي  ناك اشكا

 اللة  م من  أوال  أبي  ا صاحم .

 : يعا وأوال  جوه."وَجدِّه": "وَجدِّه"

 ار عنوحما القل يش كصن مع  يف اأب  ا لني، والقين يش كصن مع  يف 
ااو  ا لني، والقل يش كصن مع  يف جو أبي ، ك اح  اشم بالنس ة ا، 

 اأ ي واال يف ُنه ال يمكن ال بد أن تُْيِّدها،، فقُيوو ا هبقا؛ ملسو هيلع هللا ىلصالن  

الناو كلهم   م، أحمد تقصح: وقف علل قرابد أحما  جة   ق، وأحمد أكن من 
  فرحمسا ع ين وقف علل قراب ه وأتيد أحما من   ر الوحميا أقصح: أحما قريب له

سب شةل فال بو من ال قييو، فصجوحما  قا  ص أحم نشترك في جدنا آدف،
 اشم؛  فو ين فيهم بنص ملسو هيلع هللا ىلصلل قييو، ور  الشري الوليين بإعطال قرابة الن  

 فاعتبرها هذا لفظ الْراب .

فإن قاح الصاقف:  قا وقٌف علل قرابد القين يش كصن معة يف جول العاشر 
 فهقا بإرا ته، لكن حييت أطلق اللفظ فإنَّ  قا  ص القل يو ين.

 القراحلن واع  ار ا يف تفسي كالم الصاقف: مسألة اع اح المسعل  التي بعدها:
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َتِضي َقرين ه  ُوِجَدتْ  "وإن ََ  ِحْرَمانََُهنى  أو اُناثِ  إرادةَ  تَْ الكالم عن ها": ب ُعِم
 تعا، فيه مسأل ني: $الع ين يف القراحلن، بالقراحلن هكر املؤلف 

و،ت قرينة ت علق بإرا   ا حماث أو حرما نَّ، ق المسعل  اُول : ينة ر اها ُوجه
تق ضة ارا   ا حماث أو حرمان ا حماث، حنن هكرحما ملاح علل قرينة تق ضة 

حرمان ا حماث:  قه وقٌف علل أوال ل، و قه وقٌف علل بناش، الع ار  اأو، 
حُيرم ال نات أم ال  حيرم ا حماث، م  أنَّ اللفظ ومن جهة الل ة والشري ي ناوح 

ن ن حمقصح: لواللة القرينة علل هل ، ، فلدالل  الْرين ا حماث، لكن ىرومات؛ 
 ملاها قلنا:  اللة القرينة ومل حمقين: العرف 

لص قاح:  قه الع ار  وقف علل أوال ل، ما عنوحما اال ع ار  واحو ، وقاح: 
 قه وقف علل أوال ل، عنوه هكصر واحماث، ماها تقصح  شرُكهم، اأ ين أحم  

 قا  لنا علل حرمان ا حماث تشرُكهم، هكصر وا حماث، لكن ملا جعلها قهس ني 
من الع ار  اأو،، أما القكصر أ الا ليسصا بوا لني يف قصله: علل بناش، و قا 

 والهلل.

ملين ماها  لص قاح:  قه وقٌف علل  -  صح ا حماث-قرينة تق ضة ارا   ا حماث 
،، حمقصح: با، خي ص بالقكصر، لص قاح:  قه وقٌف علل با،، و ص ليي عنوه  ب،اه

 ات، فإحمه يق ضة ارا   ال نات.اال بن
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لص قاح:  قه وقٌف علل با، كلهم أمجعني، ال حُير،م منهم أحو، وال ُأن،  منهم 
ا فعليه كقا وكقا، والرجين ما عنوه اال ولو واحو  أحو، ومن من  منهم أحوا
 وال اقة احماث، فالقرينة قصية علل أحمه أرا  بلفمثة با، أحمه أرا    صح ا حماث.

 "وإذاأ رم هكر ا املؤلف يو ين فيها الع ين بالقراحلن، و ة:   ناك مسألة
اها وقف علل مجاعة قاح:  قه الع ار  َحْصُرهم":  يُمِكنُ  جماع ٍ  عَّ  َوَق َ 

غل ها ُتورف علل ق يلة كقا، أو علل الفقرال، أو علل طالب العلم، أو علل 
ب طالأوال ل، أو علل طالب حلقات امل صن العل ية يف املسهو الن صل، 

 حلقات القر ن يف املسهو الن صل، ا،   ره.

 حمقصح: اا اعة حمصعان:

: كم عو  طالب  مجاعٌة ُأكن حور م، ممكن يقعصن كد اهللور، ملالا
اهلللقات يف املسهو الن صل  قالصا: عو  طالب اهلللقات ثالثة  الف طالب، 

كنهم عشر   الف طالب، كم عو  م ا ن ما شال اهلل  عو  ما شال اهلل، ل
 مسهلني أكن حور م أم ال  أكن حور م، ف ينئق  ماها حمع ين 

اهاا اها أمكن حور م والتساوي":  تعميُمهم َوَجبَ  َحْصُرهم : يُمِكنُ قاح
 وجب ال ع يم اا ي  يأ ق.
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اأمر ا  ر: ال ساول، اا ي  ي ساوم، تقصح: واهلل ال لة مليصن، والطالب 
ألف، والطالب ألف، الطالب كم يأ ق   ألف، كم الطالب يأ ق  ألف، ال لة

 لاير، و كقا، وجب تع ي هم وال سصية بينهم.

أن يكصن الصقف علل مجاعة ال أكن  وهذه هي الحال  الثاني : "وإال"
حور م، قاح:  قا وقف ُيورف علل الفقرال، أكن حور الفقرال ! ال أكن 

 حمقصح: ال، أب حور الفقرال، فلص جال واحو من الفقرال وأُعنطهة ألف لاير
كسب الفقرال كلهم يف العامل، وتصزي علل كين واحو يطل  علل كين فقي كم 

 رب   للة اها كان وقف ك ي!

! حور م غي ممكن، ف اها حمون    حمقصح:  قا ال أكن أ الا

حمقصح: ال أب تع ي هم، وال أب ال سصية، جال فقي أعطيناه ألف، فقي ثان 
 ثاليت أعطاه ماحلة لاير، فقي راب  أعطاه، لكن توررف أعطاه مخسة  الف، فقي

النا ر  نا يكصن باملول ة يف ملين  قه الوصر، ملالا الصقف علل الفقرال وحنص 
هل  ي ورَّف باملول ة، ما حيقق اأجر اأعمثم للصاقف؛ أن القاعو : )أنَّ 

ُ ،و،ُرف لنفسه يف ماله ي ورف بال شهة(.
 امل

من ماله زيا   علل اليكا ،  اف  اليكا  ومؤ ل الصاجب، واحو يريو أن ي وول 
وأرا  أن ي وول، فعلهم عن فقي حي ال، وفقي أقين حاجةا، ف وول علل الفقي 



2414 
 

اأقين حاجة، و ص يعلم أنَّ  قا أقين حاجة، قاح ل : هاك أحما ال أريو أن 
أعطيه؛ أحما غالب منه، يأ   يلاب علل  قه الووقة،  وقة ال طصي يلاب 

ليها، ال يلاب علل غض ه من هاك، يلاب علل اعطال هاك الفقي، لكن اها ع
أعطاك رجيٌن وقاح:  ق  قا املاح وتوول به علل فقي  من الفقرال، وعل د أنَّ 

 قا الفقي أشو حاجةا، وهاك حاج ه قليلة، فا  ت  قا ال ملول ة بي 
 ، تورفتشهة أو عنوك أحمد مول ة تريو أن كققها من هل ، حمقصح: ال

 ا حمسان ل يه يطلب فيه مول ة ال ي.

فال أب  نا يف الصقف القل ليي علل مجاعة  أكن حور م ال أب ال ع يم 
 وال أب ال سصية.

يعا جال فقي من الفقرال ورف   عصم علل النا ر يف اثك ة، قاح:  قا النا ر 
ك،م له م بيننا، حُين أعطان ألف بين ا أعطل فالن ألفني، فأحما أُطال،ب أن ُيس،ص 

 بال سصية  ال؛ أحمه ال أب ال سصية يف هل .

َُ": جازَ  "وإال   قه املسألة اأو،. التفضي

املؤلف أعطاك أشو الوصر، يعا مل يقين:  َأَحِدهم": عَّ  "واالقتصارُ 
ول  فمن با  اُ َأَحِدهم"  عَّ  "واالقتصارُ واالق وار علل بعضهم، قاح: 

يعا يقصح: لص  قه وقف علل الفقرال، بعض اأحيان  االقتصار عَّ  بعضهم،
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الصقف يكصن   ي غل ه ما  قه ال لة، غلة الصقف كلها علل بعضها تسو  
فيها اأار شقة واحو من الفقرال، فأ ق  ار  الص غلة الصقف  قه كلها 

لسوا  شقة واحو من الفقرال، أصز أم ال  أصز. اثنني  ليي  ناك مشكلة من 
فهاز االق وار علل أحو م من باب أو، جصاز االق وار علل  باب أو،،

 أكلر من هل .

عا، وفيه ت $تعا، ا، الكالم عن ليوم الصقف، فقاح  $  احم قين املؤلف 

 ثالث مساحلين:

 ليوم الصقف. المسعل  اُول :

 بي  الصقف. المسعل  الثاني :

 يه ما ف،ض،ين عن حاجة الصقف ماها ُيون  ف المسعل  الثالث :

 ليوم الصقف، ف ا حك ه   ين الصقف الزم أم جاحلي  أما المسعل  اُول  وهي:

يعا اها أوقفد ع ار  من حق  ترج  عنها ق ين ا فراغ، ق ين ال سهيين، يف  
َل :ك ابة العوح، ق ين ا ق اض  ال، الصقف عقو الزم؛   ولهذا قال الم

َه )  (فص
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ََ  أن إال يُباُع، وال َفْسُخه َي  زُ  ال الزِفه  عْده  "والَ ْق ُ   وُيْصَر َ  مناِفُعه تََتَََعطى
ََ  وما وآلُته َمْسِ ده  أنه ول  ِمْثَِّه، في َ َمُنه  إل  َصْرفُه جازَ  حاجِته عن َفَض

 .المسَّميَن" فُْرا ِ  عَّ  به آَخَر، والصَدَق ُ  َمس دٍ 

َه  يه الصقف عقٌو الزم ال أصز الرجصي فيه، ليي ف": فه الزِ  عْده   ُ قْ ( وال َ ")فص
ح   يار جملي، وال  يار شرط، وال  يار غ،نب،  ناك  يار غنب يف الصقف  
ليي  ناك غنب، الصقف ليي فيه غنب، ال نب يف ال عامين م  ال شر، أما ال عامين 

فليي فيه غ،نٌب ان شال اهلل، بين وان شال اهلل  نا من باب ال مرك  م  اهلل 
بين  ْغِبن،ن من تعامَ ما اهلل لم يَُ ف   ليي من باب ال عليق، كقيقاا ال تعليقاا

 .و ص أكرم اأكرمني يصيُف ا حمسان أجره ب ي حساب  انَّ اهلل 

اهاا  ص الزم ال أصز فسخه بأل آ ب من أآ اب  ه":خُ سْ فَ    زُ "وال يَ 
الفسخ، طيب  ين أصز بيعه  احم  ه الفسخ غي ال ي ، الفسخ يقصح: واهلل  صَّحما، 

حمرج  حمسكن يف ال يد، حمرج  حمأجر الع ار  وحمأ ق غل ها. ما حمريو وقف حمريو أن 
 ال أصز فسخه، لكن  ين أصز بي  الصقف 

أحمه ال أصز بيعه،  قا اأ ين، عنوحما فيه أ ين، وعنوحما اآ لنال يُقوَّر  اُصَ:
 بقوره.

  قا  ص اأ ين: أنَّ الصقف ال يُ اي. ":باعُ : "وال يُ اأ ين قاح
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 اها تعطَّلد منافعه.ه": عُ منافِ  ََ طى عَ تََ : "إال أن تََ االآ لنال

اما أن ت قل علل حاهلا، أو تييو، أو  -أيها ا  ص  الكرام-مناف  الصقف 
تنقص، ف   أصز ال ي  يف  قه اهللاالت اللالثة  اها زا ت أم بقيد ك ا  ة أم 

 حمقود 

ل ي  اكلها اللالثة  قه ال أصز، حمقص املنفعة ال ُأيي بي  الصقف، ااا القل ُأيي 
  ص تعطين املنفعة.

ح اهلل حمسأ-يعا واحو بىن مسهو يف حار ، و قه اهللار  ما بقة فيها مسلم 
 ، مل ي ق، فيها مسلم يولة فيها،  قا تعطيٌن ملناف ، أو احم قين-العافية والسالمة

أ ين الوير  كلهم، واحو بىن مسهو مكان واحم قين أ ين ال لو كلهم ما عا  
حو يولة يف املسهو،  قا تعطين مناف ، لكن بقة  ارت يعا  رهبة ما فيها أ

يف القرية اثنني أو ثالثة يولصن يف املسهو، تعطلد مناف   مل ت عطين املناف ؛ 
 فال ي  ز بيعه حينوٍذ.

 طيب لص كان ُيورف يف أحسن منه 

يعا ملالا يقصح:  قا املسهو لص بهعناه علل أرض جتارية قي ة اأرض ثالثني 
بعنا املسهو بنينا بوح املسهو عشر  مساجو، يوهلل أم ال  أربعني مليصن، ان 

 أربعني مليصن، ت ا كين مسهو اثنني مليصن بركة، أصز  ال أصز هل .
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 اهاا ال أصز بيعه لُيونر،ف يف أ لهلل منه، ال أصز بيعه اال اها تعطَّلد منافعه.

احلة ألف طيب اها بهعناه  ا ن باي  قا املسهو القل تعطَّلد منافعه، باعه مب
 لاير، أين حمأ ق املاحلة ألف  يأ ق ا الصاقف يف جي ه أم ماها يون  فيها 

ف يف مسهو  ون ال ي  ُيورف يف ملله، ُيور ه": َِّ ثْ ه في مِ نُ مَ  َ   َ رَ صْ ويُ قاح: "
   ر.

عنوحما املسهو حمفي املسهو و الت املسهو ملين ه": وآلتُ  ده  ِ سْ "ول  أنه مَ 
بيرة غالي احلو  يف املسهو؛ السها  زاحلو،  اعات، ما هلا ف  أت ا بسماعاتَ 

 ،بمائتين أل  لاير وهذه السماعات الْديم  صارت ديك ر في المس د
 تعطين االحم فاي هبا أم مل ي عطين  ماها حمون  فيها 

قالصا: أحو أمرين: اما أن تُ اي وُتونر،ف علل املسهو، أو أن ُتونر،ف عينها علل 
 مسهو    ر.

ََ عن حاج  ال أحياحماا أشيال توي زاحلو  عن حاجات الصقف،   ق :ما َفَض
ملين ما هكرحما أتصا بسهاجيو جويو  وولعص ا يف املسهو و ارت السهاجيو 

القوأة زاحلو ، أو أحياحماا ال لة، قاح:  قا الفنول ريعه ُيونر،ف علل  قا املسهو، 
مسهو   ي، وقو يكصن بعض اأحيان، احمسان يقف غرفة   ي  أو أرض ما 

 ن ُبا عليها، تأش اأيام فإها بقي  ها ت ضاعف وتوي جن ها مشروي جتارليكص 
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أو جنب اهللرم أو جنب كقا، توي غلة  قه اأرض الد كاحمد أرض اأوح 
متُشة راتب ا مام ا ن  ارت غل ها ممكن متُشة عشرين مسهو جام ، فهقا 

ه   ي  لسنة كلالفنول تعني وقفه علل  قا املسهو، املسهو ما حي ال يف ا
اح ياجاته م  الكهربال واملياه وا مام واملؤهن وكين حلقات ال  فيظ الري  أربعة 

 مليصن و قا املسهو ما حي ال اال حموف مليصن، ماها حمون  يف الياحلو 

به عَّ    ُ قَ والصدَ  ،رَ آخَ  س دٍ ه إل  مَ فُ رْ صَ  ه جازَ عن حاجتِ  ََ ضَ وما فَ قاح: "
ن الصقف علل معنيَّ فإحمه ال أكن أن حمقصح: عنوحما اها كا": المسَّمينَ  ْرا ِ فُ 

شةل فالين عن حاجاته، يعا قاح:  قا وقف علل زيو،  ار ال لة ماحلة مليصن 
بعو أن كاحمد ماحلة ألف، اهلل ي ارك ل ، يأ ق املاحلة مليصن حمسأح اهلل أن يصفقه 

 .الويورفها يف طاعة اهلل، ال تقصح: ال أحمد تأ ق ماحلة ألف والفالين حمورفه، 

اها فيه زيا   ت قل يف ر يوه ال نكة بعو هل  لصرث ه. ان كان االآ  قال غي 
 مقوَّر  قا.

وان كان االآ  قال مقوراا، قاح: واهلل  قه غل ها ُتور،ف لييو يف كين آنة ماحلة 
ألف، فهين الياحلو  نا يُر و له للسنصات القا مة أم ُيورف يف مورف    ر  

 ماها تقصلصن 
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االآ  قال مقوَّراا فإحمه يُر و له، يعا ما يسلَّم، قاح: يُعطل منه  قالصا: ان كان
زيو يف كين آنة ماحلة ألف لاير، وال لة مليصن، حمعطيه ماحلة ألف وخنلة ال سع احلة 
ألف يف حساب الصقف، السنة القا مة حمعطيه ماحلة ألف، أكن السنة القا مة ما 

 يوي فيه غلة.

 ، قاح: غل ه لييو،  الص يأ ق املليصن كلها.أما اها مل يكن االآ  قال مقوراا

ااا مسأل نا يف ملين ما يكصن له اح يال ىو ، ملين املسهو، الصقف علل 
 حاجات املسهو، فُنعطيه حاجات املسهو وما زا  فإحمه أصز فيه أمران، ما  ا 

 آَخَر". َمس دٍ  إل  اُول: "َصْرفُه

 .يَن"المسَّم فُْرا ِ  عَّ  به الثاني: "والصَدَق ُ 

   ُن ال اق  قصد بهذا اُجر والث ا ،قالصا: اع االا ملقا و الصقف ع صماا
 ين اأجر واللصاب يف أحمنا حمأ ق اأربعة ماليني حمُقفين عليها أم حمورفها يف 

مسهو   ر وحمورفها علل الفقرال  قالصا: اللان القل يوح عليه قوو الصاقف؛ 
 أحمه قوو اأجر واللصاب.

ا حمأ ق أحكام اهل ة  قا ما ي علق ب أحكام الصقف، وي قل معنا ان شال اهلل غوا
 والعطية.
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ال يوهلل الصقف املؤقد عنوحما، يُقاح:  قا وقف ملو  عشر آنصات، ال يوهلل 
 الصقف.
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 اُسوَّ 

َال:   ين ما هكرمت عن الُلقطة واللقيط يو ين فيه ما لُقهط يف مكة واملوينة  س

 قصن، املق ب ال يُفُرقصن بني لقط اهللرم وغيه.حمعم، املق ب ال يُفرُ  ج ا :

َال: يقصح:  قا وقٌف غل ه ُيورف علل  قا املسهو،  ين  قا الصقف  س
   يهلل 

حمعم،  قا وقٌف   يهلل، ليي فيه اشكاح،  ص املؤلف قاح: "أنَّ  ج ا :
و، يعا لص قاح:  الصقف علل ااهة ال ُيش ط فيها ال عيني" ال أنَّ ال عيني ُمفسه

و الصقف، أو علل  قه املورآة، ال  ق ا وقف علل  قا املسهو، ما يُمفنسه
 يفسو.

َال:  ين أصز بي  ع ار  ُوقهفد ل عليم طالب العلصم ا آالمية وُيس ع ين  س
أ رم، بس ب أنَّ اأو، تكصن يف مكان غي  ك سب لشرال ع ار   

ُ
املاح امل

 مناآب؛ فيش ل ع ار  أ رم كة تكصن املنفعة أعمثم 

 قا بنالا علل املق ب: ال أصز،  قه مسألة ُمن،اقلة يف اأوقاف الد   :ج ا
 ة: تعمثيم املول ة وما ا، هل ،  قه املسألة  ار فيها حمقاش طصيين بني 
أ ين العلم، وُك ه د فيها رآاحلين وما ا، هل ، وكلٌي من العل ال حممثر يف  قه 
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ا، و  رون ا يُفضة ا، تضييعهاملسألة ا،: أنَّ الس ا  مُبناقلة اأوقاف أو بيعه
حممثروا ا،: أنَّ عوم الس ا  يُفضة ا، تضييعها. فالقل يقصح: انَّ الس ا  هبقا 

يُفضة ا، تضييعها م  لعف القهمم، والنمثار قو يكصن عنوه لعف يف 
ال قصم، وقو يكصن أحياحماا يف بعض اأزمان فيه ُقضال يوي عنوه أيضاا كقل  

 أوقاف ف ضي ، يقصح: ح  حمش ل وقف أعمثم، ويفلعف يف القمة ف ُ اي ا
 اأ ي يُ اي الصقف ويضي .

فقالصا: ط عاا  ص م ىن اأ ين أحمه ال أصز، لكن بعضهم حممثر ا، املول ة قاح: 
لكن أيضاا يف املقابين  ناك أوقاف يف أماكن ما عا  االحم فاي، ملين تقصح: واهلل 

زيو، أو علل آكىن  وقف أرض تسصم أربعني مليصن مصقصف علل آكىن
الفقرال، والفقرال ما القل ُيسكنهم يف  قا اهللة الراقة ال هارل! حمقور بوح أن 

 حُمس،ُكن ماحلة فقي حمسكن عشر   الف فقي؛ فن يعها أفضين.

فعلل كين حاح: بعضهم حممثر وأجاز لل ول ة، واأ ين  ص املق ب: أحمه ال 
 أصز بي  اأوقاف.

ة م  ، اهن القالحت  ال يُفتح البا الة؛ ومن أجاز اش ط يف هل  اهن الق
 املول ة ط عاا.

 واملق ب: عوم ااصاز، و ص مق ب اا هصر: أحمه ال أصز.
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َال:   ين ُ رل اليكا  علل ماح الصقف  س

 الصقف اها كان علل معنيَّ فاملق ب: أحمه جتب اليكا  فيه، واهلل أعلم. ج ا :

احللة، يعا  قه أربعني من ال نم ان كان ماالا زكاوياا، و قا ي وصر ملين: الس
 وقٌف علل زيو.

َال: بوأت معكم علم الفقه، وليي ل علم فقه،  ين تنو صن بقرال  شر   س
 من باب ال  ضي للورو، أم أك فة بشرحكم 

واهلل جيو لص أحم  تس    لورو الشيخ باجابر ملالا الوصش، مفيو،  ج ا :
، يعا  قه أشيال م سَّطة، أو ]س قن ال عليق املقن  عن زا  امل[حماف ، أو شر  

وحنن ا ن يف أبصاب  ]اليا [ت وأ ق ين هل ، يعا اها أحمد ما بوأت شةل ق ين 
 م أ ر  اجعين ل  شةل متشة فيه يف الع ا ات،  قا أ م.

َال  : تعطلَّد املناف   ين أصز ُيونرف ونه علل شةل أعمثم منه س

 ال أ رل، اهلل أعلم. ج ا :

َال:  اآم املنمثصمة الد تنقين منها يف كلي من الوروو يقصح: ما  س
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واهلل علل كين حاح: ان كان املسألة مسألة فقهية فال الب أحمه من  ج ا :
، وان  ]الُ صطلي ية[، وان كاحمد مساحلين الف صم واالج ها  فهة ]النمثم االة[

 للفقي ا، اهلل. ]حممثم فقه النصازح[كاحمد من مساحلين النصازح فهة 

َال: ا ما لصا س  بط كصن املولل يع م مسهوا

 ال حيضرن ا ن لصابط ىو  ، اهلل أعلم. ج ا :

َال:   ين يوهلل وقف م لغ من املاح  س

املق ب: أحمه ال يوهلل وقف النقص ، و ص مق ب اا هصر، وقف النقص   ج ا :
 ال يوهلل، لكن ما معىن وقف النقص  ال يوهلل 

ل، ط عاا  صر  وقف النقص  جال واحو قاح: وقف النقص  أحما أريو أن أوقف حمقص 
 أحمه يقصح: واهلل  قه العشر   الف وقف، ما معىن وقف 

نقو الصقف حقيق ه ك يي اأ ين، وك يي النقو ال يُن ف  به م  ك يسه النقو، ال
ما يُن ف  به اال اها را  من يوك، فقاح بعضهم: وقف النقص  لإلقراض، حمقصح: 

شر  ها ويق لها ع رو، قاح بعضهم: ع قه العشر   الف يق لها زيو   يرجع
 الف تكصن رأو ماح يف جتار   ييت ت قل رأو ماح ال هار  ويكصن ال لة 

 يُم ،و،وَّل هبا،  قا  ص وقف النقص .



2426 
 

واملق ب: أحمه ال أصز وقف النقص ، وكقل  اا هصر، ولكن اها قلنا: ال يكصن 
مل  وقف النقص   ال، وقفاا  ين معىن  قا ال أصز وقف النقص ، حمقصح: يأ  من

 تكن وقفاا الزماا.

قاح:  قه العشر   الف وقف، وأ ق ا وتوول هبا كلها علل فقي من الفقي، 
له هل  علل القصح بعوم   ة وقف النقص   له هل  حمعم، ال أحمه يأ ، واهلل 

 أعلم.

َال:  يقصح: ما حكم ال عامين بالع الت االلك وحمية  س

 ال أ رل، واهلل أعلم. ج ا :

،  ]النمثم االة[ لل الول ى و الناب ة ال الَّول، و ص حممثم  ]الُ صطلي ية[ملالا
 لطيف مجيين، احم خ د منه:

مممممممممممممممي، ال مممممممممممممممالول  وبعمممممممممممممممو انَّ ر،ج،

 ممممممممممن أحسمممممممممن اأحممثمممممممممام يف الف ممممممممماول  

   
 لكنمممممممممممه مبمممممممممممق ب ابمممممممممممن أحمممممممممممميه 

قممممممممممممو  ممممممممممممصَّ حموممممممممممممفه لممممممممممممقا الممممممممممممنمثم   
 حُمسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

   
 مسممممممممممممممماحلين املمممممممممممممممقا ب امل  عمممممممممممممممة

 فعممممممممممممةفمممممممممممما  ت ممممممممممممما بممممممممممممه تعممممممممممممم املن  

   
لل نفممممممممممممممممممممممممممممممممة والشممممممممممممممممممممممممممممممممافعة 
 واهللن لمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

  

 يممممممممممممممممما رب فل نفممممممممممممممممم  بمممممممممممممممممه ول ق مممممممممممممممممين
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 قا منمثصم  ة أ الا يف املشهصر، وما عليه الف صم يف مق ب مال ، فأحما 
 احم خ د منها اأبيات الد ال   ص مبق ب مال  وااا قصاعو يف ا ف ال.

رين يكصحمصا ص فرَّقصا بني ما حُيور وما ال حُيور، يعا عشر  عشرين واحو ىو
شركال يف النمثر، لكن علل قصل : لص قاح وقف علل أ ين ال لو، ال ُأكن أن 

 ُأعين النمثر هلم، فهين النمثر لل اكم للقالة  اهلل أعلم.

َال:  الصقف علل الصالوين  س

ليي  ناك مشكلة، جيو، فالصقف علل الصالوين  قا  ٌي وبهر، ال  ج ا :
 بأو.

َال:  م ا، ال لو أفطر يف السفر   ق،وه  س

 أل حمعم أب عليه ا مساك بقية يصمه. ج ا :

من أفطر و ص مسافر يف  ار رمضان   ق،وهم ا، ال لو يف أثنال النهار وجب عليه 
 ا مساك بقية يصمه ليواح الُعقر.
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 قا حسب الُعرف يا شيخ يعا لص قاح:  قه اأرض وقٌف علل بنال مسهو، 
افقه فيو ين  ورات مياه، ويو ين مساكن قو يكصن  ص يقوو بنال مسهو مبر 

 لإلمام، ويو ين ف لين  قا يُرج  فيه ا، القراحلن.

أما لص قاح:  قه وقف لل سهو تريوون  ورات مياه فا لصا عن أرض أ رم، 
أحما أريو حق الوال  فقط،  قا ي عنيَّ شرطه، لكن اها قلنا: من وقف مقم ا فإنَّ 

و يُع م فن وااا يقوو املقم  مبُرفقا ا،  قا قالُعرف جار  بأحمه ال يُريو فقط الو
 بواللة القراحلن أو الُعرف، ك ا لص قاح: وقف ملسهو مبالحقه، اهلل أعلم.

 واهلل تعا، أعلم، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الخمس نالدرس 

حم ينا ى و،  ل اهلل وآلم عللبسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و ل
 وعلل  له و   ه أمجعني.

 أما بعو.. 

ا عل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبفقهنا يف الوين، وأن يُ أن يُ  فنسأح اهلل 
 عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه.

   أما بعو..

قه علل يف الف اختصار المْنا( في)زاد المستْنا ف ا زلنا يف شر  ك اب 
وغفر له، ومجعنا به  تعا، مق ب ا مام امل هين/ أمحو بن حن ين 

 وباملونف، ومبشاخينا وبكم يف جنات النعيم،  مني.

 .الهب  والعطي وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا، باب: 
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 ينا ى و  حم اهلل و هلل رب العاملني، والوال  والسالم علل أشرف اأحم يال واملرآلني،
 وعلل  له وأ  ابه أمجعني.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني.

  تعا،: قاح املونف 

 ( ِ يى طِ والعَ  ب ِ هِ الْ  )با ُ 

فيها  طَ رَ ه ف ن شَ رَ ه غيفي حياتِ  الم ج دِ  ه المعَّ فِ مالِ  مَّي ِ بتَ  عُ ر  بََ وهي التى 
 باُي ا ِ  دُ ِْ عَ نَْ ه، وتََ مُ َّْ عِ  رَ ذى عَ إال ما تََ   ه الً مَ  ح  صِ ، وال يَ اه يْ ا فبََ عَّ مً ا مَ ضً  َ عِ 

ان في يدِ  بٍ واه ب ذنِ  بضِ بالَْ  فُ زَ َّْ عَّيهما وتََ   ِ الدالى  عاطاةِ مُ والْ  ب لِ والَْ   إال ماَ 
 اُحاللِ  ظِ فْ بََّ  هه من َدْينِ ريمَ غَ  أَ رَ بَْ ن أَ ه ومَ ْامَ مَ  ْ فُ يَ  ال اهبِ  ، ووارثُ بٍ هِ تى مُ 

َِّ   ب ُ هِ    زُ ويَ  َْ بَ ْْ ه ول  لم يََ تُ مى ذِ  تْ ئَ رِ ونحِ ها بَ  ب ِ هِ أو الْ   ِ قَ أو الصدَ   باعُ تُ  عينٍ  َ
  .نَ تََ ْْ يَُ  َّبٍ وََ 

َه  َُ  بُ  ِ ( يَ )فص َْ ِ  أوالدِ يى طِ في عَ  التعدي    ى هم سَ بعضَ  ََ ضى هم، ف ن فَ  ِ إرْ  رِ دْ ه ب
ه تِ بَ في هِ  اَ جِ رْ يََ  أن اهبٍ ل َ    زُ ، وال يَ تْ تَ بَ ه  ََ قبََّ  ، ف ن ماتَ أو زيادةٍ  برج عٍ 
ه، حتاجُ ه َواَل يَ ر  ضُ ه َما اَل يَ َوَلدِ  ن َمالِ مِ   َ َّى مَ تَ ويََ  ذَ خُ عْ إال اَُ ، وله أن يَ  الالزم ِ 
ٍَ أو عِ  ه له ببياٍ بَ هَ ه ول  فيما وَ في مالِ   َ رى صَ ف ن تَ  ََ ه قَ ذَ خْ أَ  رادَ أو أَ  برا ٍ أو إ ت  ب

 دِ ه، وليس لَّ لَ دَ عْ بَ بََ  حى صِ لم يَ  رٍ بَ تَ عْ مُ  ضٍ بْ وقََ   ٍ يى أو نِ  ه بْ لٍ كَ َّى مَ ه، أو تَ ج عِ رُ 
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ه سَ بْ ه بها وحَ تَ بَ طالَ له مُ  عَّيه ف نى  ه ال اجب ِ تِ َْ فَ ونحِ ه إال بنََ  نٍ يْ بدَ  هأبي  ُ بَ طالَ مُ 
 عَّيها.

َ َجِا ِضْرٍس وَعيٍن  َه في َتَصر فاِت المريِض( َمن َمَرُضُه غيُر َمخ ٍ َ  )فص
ان َمُخ فً وُصداٍع يسير، فَتَصر فُه الزفهَ  ِبْرساٍف الصحيِح ول  ماَت منه، وإنَ  اَ 

ٍَّ واْلُحمى   وذاِت َجْنِب وَوَجِا قٍَّب وَدواِف ِقياٍف ورُعاٍ  وَأوىِل فاِلٍج وآِخِر ُس
َِْ  والرِّْبِا وما قاَل طَبيباِن ُمسَّماِن َعْدالن: إنه َمخ  ه وَمن َوَقَا  اْلُمْطِب

َُ ال يََََّْزُف تََبََر ُعه ل اِرٍث بشي ٍ الطاع ُن ببََََِّده وَمن َأَخَذها ال ، وال بما َف َق طىَّْ
الثَمَُِّ  إال ب جازِة الَ رَ َِ  لها إن َماَت منه، وإن ُع ِفَي فكصحيٍح، وَمن اْمَتدى 
َِّ ماِله، والعْكُس  طَْعه بِفراٍو فِمنَ  ْْ ٍَّ أو فاِلٍج ولم يََ َمَرُضه ِبُ ذاٍف أو ُس

ِف والمبالعكِس، ويَُْعَتبََُر الثَ َُّ  َْدِّ َتَعخِِّر في الَ ِصيىِ ، ُ  عنَد م تِه وُيَس ى  بيَن اْلُمتََ
 َْ َُوىِل في الَعِطيىِ ، وال َيْمَُِّ  الرج َع فيها، ويَُْعَتبََُر ال َُوىِل فا ب ُل لها ويَبدُأ با

 عنَد ُوج ِدها، ويََْثُبُت اْلِمَُّ  ِإًذا، وال ِصيىُ  بِخالِ  ذل .

الة ك اب آ ق معنا يف الورو املقو صاب امل علقة بال معات، و باأ قا ال اب من 
الصقف، و قا أيضاا من ال معات، اال أن الصقف فيه ك يٌي لء ين، أما اهل ة 

ونف يف ، وهلقا يُعرفصن اهل ة مبا هكره املتمَّي  العين ما المنفع والعطية فهة 
 قصله...  قا ال اب فيه آ   مساحلين.
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 ريف اهل ة.: تعالمسعل  اُول  -1

   اش اط العصض فيها. -2

    يغ اهل ة. -3

   ليوم اهل ة. -4

   مصت امل عاقوين، وأثره علل اهل ة. -5

   ا برال وحك ه. -9

   ما توهلل    ه. -2

 أما تعريف اهل ة فقكره املونف فقاح: 

 وهي التىبََر ُع بَتمَّيِ  ماِله المعَّ ِف الم ج ِد في حياتِه غيَره.

يسد من الد ل مجي  العقص  له:  ة ال مي أ رل  قا، وقص "هي التبرع"قاح: 
 عقص  ال معات، فخرجد ال يصي، وا جار ، والشركة، وغي ا.

ٌي، لكنها تمٌي تم  اُعارة،  رل بقل  ا عار ، فإن "التبرع بتمَّي  ماله" وقصله:
ماله   مي ب  لي ، فهنا قصله: التبرعه ب باح  االنتفاع بهليي ب  لي  املاح، وااا 

 .يف ال مي املال  أو وكيله عرفنا أن امل مي ااا  صأ رل هل ، والافة املاح اليه يُ 
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احلي   جوهلقا آ ق معنا أن جاحلي ال مي أ ص من جاحلي ال ورف، أيه ا أعم، 
الي يم  ملالا ول الي يم، اال أن ول ، فإن جاحلي ال ورف يو ين فيهال ورف أعم، 

 ماح ويف ماح الي يم، لكنه ليي  احلي ال مي يف وان كان جاحلي ال ورف يف ماله
 الي يم؛ أحمه ال أل .

ين ال ي  ، أما ماح ال ي فال يوهلل متليكه من قه "التبرع بتمَّي  ماله"وهلقا قاح: 
ص ن كاحمد له واليٌة شرعيٌة علل ماح ي يم  أو علل حنله يف ال مي، أما م، اال اها وكَّ 

آصال كان  قا الصل قالياا أو و يًّا أو حنص  هل ، أو علل ماح قا ر  كاجملنصن،
 هل ، فإحمه ال أصز له أن ي مي من ماح الو  وحنصه، أو من ماح القا ر.

اح ،  رل بقل  ال مي ب  لي  امل"هي التبرع بتمَّي  ماله المعَّ ف"قاح: 
هصح اال آيأش معنا أحمه ال توهلل اهل ة باجمل اجملهصح، فإحمه   ٌة غي   ي ة، وهلقا

بتمَّي  ماله "ولهذا زاد بعضهم في التعري  ق له: في ا ي عقر عل ه فيوهلل؛ 
يه ، آيأش معنا أن اجملهصح ال يوهلل اهل ة ف"ر عَّمهالمعَّ ف أو الم ه ل إذا تعذى 

 ر عل ه.اال اها تعقَّ 

ما ملاح ما ي عقر عل ه  قالصا: ملالا لص ا  لط مترل ب  رك، أو عنوك بُر وبُر، 
ما هكرحما يف مساحلين ال وب اها ا  لط مبا ال ي  يي،  ملينوعنول زيد وزيد، 

فإها ا  لط مال  مباح غيك علل وجه  ال ي  يي، ما حمورل أين مترك من مترل، أو 
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: ال  ر كله ل   وية، ما حمورل ما قور  ا  لط املالني، فص  د، مترك ل، قلد،
 .لعدف إمكان التمييزحمعم، يوهلل  ملك   وال عني ملك ، يوهلل  قالصا:

ه، خبالف املفقص ، فال يوهلل ال مي ب "المعَّ ِف الم ج دِ ": تعا، قاح 
ها قاح: املعووم، قصله: يف حياته أ رل الص ية؛ فإحمه ا يعا ال يوهلل عقو اهل ة علل

قها، فإن يوهلل تعلي كقا،  ارت و يةا ال   ةا، واهل ة ال اها مدر فأعطصا فالحماا
 ان ُعلقد علل املصت كاحمد و يةا.ُعلقد اهل ة علل غي املصت مل توهلل، و 

 ، أما متلي  حمفسه ف ي م وصر."تمَّي  غيره": تعا، قاح 

 قا ال عريف، ما رأيكم  آؤاح: لص جال واحو فقي، قاح: أحما رجيٌن فقٌي أح ال 
م ال  ه ماحلة لاير،  ين  قا  ا يٌن معنا يف ال عريف أون، فأعطي ، ا، ماحلة لاير، آاعه 

 ة  من غي اليكا ، ان كان من اليكا   قه زكا ، لكن من  ين  ص   ة أم ليي  
 غي اليكا .

تمٌي ب  لي  ماله املعلصم املصجص  يف حياته غيه، فيو ين أم ال يو ين  يو ين، 
الووقة أيها ا  ص  الكرام  ة  صرٌ  من  صر اهل ة والعطية، اهاا  قا تعريف اهل ة 

لٌة وأحمصاي اهل ة؛  وقٌة و ويٌة وحنه " يو ين فيه الووقة، وهلقا قاح يف )ا قناي(:
 ، ومعاحميها م قاربة، ما الفرل بينها "و ة العطية
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قالصا:  قه كلها جترل عليها أحكام الد حم كلم عليها يف باب اهل ة جترل علل 
 الووقة، جترل علل العطية، جترل علل اهل ة، والفرل بينها من جهة القوو.

 اهل ة ، لكن  ا لة يف"ا  ر  فقط فووقةٌ  فإن قوو بإعطاحله ثصاب"وهلقا قاح: 
 أم ال  حمفي اأحكام املقكصر   حمعم.

لي  مباحلة ع وهلقا ملالا اهل ة ال تليم اال بالق ض، الووقة، قاح واحو: تووقدُ 
، قاح: ل  عنول ماحلة،   بعو هل  رج ،  ين له أن  لاير، قاح: توول علة،

، ق ين الق ض عاا ُيكره الرجصي ك ا آيأشال  ليي له أن يطال ه، ط  ويطال ه باملاحلة أ
ُيكره الرجصي، وبعو الق ض حيرم، لكن ق له ُيكره، لكن حنن حم كلم عن حقه 

 القضاحلة، له حق أن يطال ه بشةل  ليي له حقٌّ اها رج  ق ين الق ض.

 مكافأ ا فهوية، واال بأن مل يقوو بإعطاحله وأتص  اا  وأوان قوو بإعطاحله اكراماا 
كر فه ٌة وعطيٌة وحنلة، فاملعان م قاربة، وأ عها اهل ة، اهاا  قا  ص شيئاا مما ُه 

م ج ِد في حياتِه التىبََر عُ بَتمَّيِ  ماِله المعَّ ِف التعريف اهل ة وعرفنا املقوص  هبا: 
 ، و ة من املس   ات.غيَره

ما حكم اهل ة  مس   ة، وما حكم ق صح اهل ة  مس  ب، ق صح اهل ة مس  ب 
ُ فعد ل  من غي آؤاح  وال اآ شراف حمفي، بين ان اأ  اب  اها كاحمد
 ،يف مصل     ر هكروا أن م،ن أُعطة شيئاا من غي آؤاح  وال  تعا
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اآ شراف حمفي وجب ق صله، هكروا  قا يف مصل ، ويف ك اب اهل ة هكروا أحمه 
 .ُيس  ب هل 

ق لها، أن ت يعا لص أحمد  ارل من اهللرم جال واحو وأعطاك آيار   وية، ُيس  ب
أعطاك شي  مبليصن لاير، ُيس  ب ل  ق صح هل ،  م هكروا يف مصل  أحمه ان  
كان من غي آؤاح  وال اآ شراف حمفي أب، لكن  نا يف اهل ة هكروا أحمه 
 مس  ب، ح  ان ال هصش اآ شكين  قا، وعوه ا  الفاا يف القصح، واهلل أعلم.

ل م،ن ، وُيس  ب ل  أن  واهل ة ق صهلا مس  ب، لكن أيضاا اهل ة مس   ة
 كب، وأ  اب  وأح اب ، وما ا، هل .

ونف صض فيها، ماها قاح فيه املاملسألة اللاحمية يف  قا ال اب و ة: اش اط العه 
يقصح: أعطي   وية لكن بشرط،     ما حكم اش اط العصض يف اهل ة

 تعطيا  قه  وية، أعطي  ك ايب  وية، لكن تعطيا ك اب   وية.

 .َشَرَط فيها ِعَ ًضا َمعَّ ًما فبََْياه ف ن 

ان  صلاا فهة بيٌ ، فإن كان العصض معلصماا ف يٌ    يهلٌل، و اهل ة ان شرط فيها عه 
ما أن شرط فيها عصلاا، فإ كان العصض غي معلصم  ف يٌ  فاآو، وهلقا قاح: انن 

 يكصن معلصماا قاح: ف يٌ    يهلل، واما أن يكصن جمهصالا ف ا حك ه  قاح:

 .ِصح  َم ه الً وال يَ 
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 حييت أمكن عل ه، أما اها تعقر عل ه ف ا اهللكم و قا 

َر ِعَُّْمه.  إال ما تَََعذى

 : ما ي عقر عل ه، فإحمه توهلل اهل ة فيه م الْسم الثاني من الم ه لو قا  ص 
لنا لقل ، قلنا: ملالا احمسان ا  لط متره ب  ر أ يه، ا  لطد حمقص ه ااهالة، وملَّ 

 ه: أحما أآاى ، املاح كله ل ، فإن  قا   يهلل.بنقص  أ يه، فقاح ل

ا، املسألة اللاللة يف  قا ال اب، و ة  يغ  تعا،   احم قين املونف 
 اهل ة، واهل ة هلا  ي  ان؛  ي ٌة قصلية و ي ٌة فعلية، فقكر ا املونف بقصله:

َْب لِ  ُِْد باُي اِ  وال َع  .وتََنَْ

يقصح (، فيقصح: و     السيار ، ف)ا أاب والق صح  الصيغ  الْ ليو قه  ة  
ا  ر: ق لد، أعطي   السيار ... أل لفظ  يوح عليه، آصال قاح: تووقد 

ط فيها ك   ايا ا، ا،   ره، ال ُيش  علي  هبا، و     ايا ا، أعطي   ايا ا، ملَّ 
 لفمثاا معيناا.

 ، وهكر ا بقصله:الصيغ  الفعَّي النصي اللان: 

 .يهماواْلُمعاطاِة الدالىِ  عَّ
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قو تقصم فيها  اللٌة... عنوحما معاطا  واحو أعطل واللان  -أيها ا  ص -املعاطا  
أ ق،  قه املعاطا  قو يكصن عنوحما  لييٌن فنهعلها بيعاا، ليي عنوحما لفظ ي ني لنا، 
يفوهلل لنا عن حقيقة  قا العقو، حنن قلنا: املعاطا  يوهلل هبا ال ي ، وقلنا: املعاطا  

 وهلل هبا ا عار  أيضاا، فلص أن ا حمسان أعطاك شيئاا وقام الوليينتوهلل هبا اهل ة، وت
 .من اهللاح علل اهل ة فإحمه يكصن   ةا 

ن جهَّي بن ه )عروو بن ه( جهي ا وأل سها  صامت ه ب ملاح هل : قالصا: ملاله م، 
ها ا، زوجها، قالصا: فالقرينة قاحل ٌة علل أن ما جهي ا به   ٌة هلا، ولص وأملاو، وزفَّ 

.مل   يقين هلا: و    ه

واحو راج  لل يد جال وزوج ه وف هلل هلا  امت، وأعطاه هلا، و ص آاكد، و ة 
قط وقاح: اخلامت  قا عارية، فوتياعلصا آاك ة، بعو أآ صي  ار بينه ا مشكلة 

، م  أن قرينة اهللاح والسيال توح علل اهل ة، فهين له أن يرج  فيه أو  أعرته ل ه
ن دليَ الحال يدل عَّ  أن هذه المعاطاة قصد ُال  ليي له أن يرج  فيه؛ 

 بها الهب  والتمَّي .

ا، مسألة  و ة: ليوم اهل ة،  ين اهل ة من العقص  تعا،    احم قين املونف 
  الالزمة أم من العقص  اااحلي    ين اها و    ا حمسان شيئاا  ين من حقه أن يرج 

 ين املؤلف يف هل  فقاح:أو ليي من حقه أن يرج   فوَّ 
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ان في يِد ُمتىِهٍب. َْبِض ب ذِن واهٍب إال ماَ   وتََََّْزُف بال

اهاا اهل ة عنوحما حاالن؛ ق ين الق ض، ليسد الزمة، ومعىن كص ا ليسد الزمةا أن 
للصا ب أن يرج  عن اهل ة ق ين الق ض، لكنهم قالصا: م  الكرا ة يف هل ، لص 

ج ، ُيكره ن لاير،   ر قاح: أعطي    وية مليصن لاير، ل  ما  وية، و     مليص 
له هل ، لكن  ين أصز  مبعىن أحمه يوهلل الرجصي أم ال يوهلل  يوهلل، وال يل د 

 ل  شةٌل عليه برجصعه.

بعو الق ض، قاح املونف: ان الق ض علل حمصعني؛ ق ٌض بإهن الصا ب، وق ٌض 
 ب ي اهن الصا ب.

 ، ر كيف ق ض بإهن الصا ب  وق ض ب ي اهن الصا ب  قاح ل : و     السيا
، ،    رت تقصح: احما هلل واحما اليه راجعصن، اهل ة ال تليم اال بالق ض: ق لدُ قلد، 

ا له: السيار  حن اجها، حنن أو، منه، ف اه اا ن الرجين ممكن يرج ، أوال ه يقصلص 
  ن  

ر ه ملالا غفين عن مف ا  السيار  فأ ق املف ا  وركب السيار  وش لها، وه ب 
 الق ض، ف ينئق  ال أصز الرجصي يف اهل ة،   يهلل أ ق هبا لفة، قاح: حوين 
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 غي ، فهقا ق ضٌ ُن هذا الْبض حصَ بغير إذن ال اهبال، ليي   ي اا؛ 
ا همع م، لكن قاح: و     السيار ،   أعطاك  ص بنفسه السيار  ف ينئق  ق ض ، 

 بإهحمه ليمد اهلوية.

ا فليي له أن يرج ، بين ليمد، و   لكاا تامًّا.ك ها متمتلَّ لص أرا  أن يرج  عنها غوا

 قاح: ماها  اال يف مسألة  واحو  ال حمش ط فيها ق ض اهل ة، و ة

ان في يِد ُمتىِهٍب.  إال ماَ 

، أحما تركد السيار  عنوك و يعة، قلد لاال اها كاحمد اهل ة يف يو امل َّ   : هب أ الا
ل ا ، ف  ق ا -ان شال اهلل-مسافر وأرج  بعو شهر أحما السيار  اجعلها عنوك، 

  ل : و     السيار ، ما اهللكم من السفر و السيار  مازالد عنوك قلدُ  رجعدُ 
؛  اها ق لد،  نها ُجمر  الق صح فإن  قه اهل ة تليم بالق صح، وال تف قر ا، ق ض 
 ، فال حاجة ا، ق ض  جويو.مْب ض 

بعو هل  ا، الكالم عن أثر املصت علل اهل ة،  تعا،   احم قين املؤلف 
هب )املص صب له(  ين  قا يؤثر علل اهل ة املصت اها مات الصا ب أو مات امل َّ  ين 

 باالحمفساخ أو ال يؤثر عليها 
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أما اها كان مصت أحو ا بعو الق ض، فهقا ال أثر له؛ أن اهل ة قو ليمد، وأما 
 اها كان املصت ق ين الق ض ف ا اهللكم 

  .ووارُث ال اهِب يَْ ُف َمْاَمه قاح:

هب أو املص صب له، فأما مصت الصا ب فإحمه مصت الصا ب، ومصت امل َّ  قاح: عنوحما
ال يؤثر يف احمفساخ اهل ة، وال يؤثر يف بطالن اهل ة، لكن ما القل يوي  يقصم 

 الصرثة مقام الصا ب، يقصمصن مقامه يف ماها  يف ا ق اض، فإها أق ضصا ليمد.

ن أن ، وتعرفص "يْ ف مْامه ووارث ال اهب"هب، املؤلف قاح: وأما اها مات امل َّ 
أن يقصح: ووارث  امل صن م نية علل الوقة واال  وار، فكان بإمكاحمه 

، فعل نا أن امل هب "ووارث ال اهب"أحو ا يقصم مقامه، ما قاح هل ، قاح: 
 .خبالف هل 

ب ومل هوهل  أن مصت امل هب ت طين اهل ة به، ال يقصم وارثه مقامه، مات امل َّ 
هب ا، الصرثة حي ال ا،   ة  جويو ، وليسد قضية ا ق اض يق ض، أرا  أن ي

 فقط.

ا، مسألة  ش يهة  باهل ة، و ة مسألة ا برال من  تعا،   احم قين املؤلف 
الويصن وحنص ا من اهللقصل، ف ا حكم  قا ا برال   ين ا برال يف قر ا، ق ض 

  قر ا، ق صح ال يفملين اهل ة  أم ال يف قر ا، ق ض   ين يف قر ا، ق صح  أم 
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 حمقرأ كالم املونف   حمعلق.

َرَأ َغريَمه من َدْيِنه  .وَمن أَبَْ

 مسأل ان: املسألة اأو،: ألفاه ا برال،   حكم ا برال. عنوحما فيه

 هكر املونف ثالثة ألفاه، و ة: ألفاظهأما 

  .بََّْفِظ اُحالِل أو الصَدَق ِ  

 .ين، أو تووقد علي  بهأحلل   من الوَّ 

  .و اْلِهب ِ أ

 .ينو     الوَّ 

 .ونحِ ها

وحنص ا من األفاه: أبرأت ، أعطي  ، تووقد، ا،   ره، عفصت عن ، تنازلد 
عن حقة، أل لفظ يوح علل هل ، فهقه  ة ألفاه ا برال، ما حكم ا برال  

 قاح:

  َْ َب ْْ  .َبرَِئْت ِذمىُته ول  لم يََ

 اهاا الفرل بني ا برال واهل ة:
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رال ال يُ وصر فيه أن حمقصح احمه ال يليم اال بالق ض؛ أحمه م علق بالقمم ال : ا بأواًل 
باأعيان، اهاا مسألة ا ق اض غي وار    يف ا برال، بين ا برال حي ال ا، لفظ فقط، 

 وال حي ال ا، اق اض.

 هب  ُيش ط،مل َّ  صح أم ال يش ط فيها ق صح ا: اهل ة ُيش ط فيها الق، المسعل  الثاني 
هل ة ، و قا  الف فيه ا"يصح ب ي اٍ  وقب ل"معنا يف أوح ال اب، قاح:  مر، 

 ُنه سبَ معنا في ال ق  أنه ال يفتْر إل  قب ل الم ق   عَّيه.الصقف؛ 

ن اهل ة تف قر ا، الق صح، أما ا برال فال يف قر ا، ق صح، بين مبهر  أن يمحل  الواحل
لد حمد من شخص عشر   الف لاير، وقد ولص مل تق ين، اآ وين فقو برحل، من الوَّ 
ا، أحمد مُ "، فقاح ل : "أآو ك اأآ صي القا م -ان شال اهلل-"له:  هلل سام، أبوا

ا تقصلصن ، م"أآو هآال، ما أق ين، بين حق  ىفصه و "، قلد: "ينوأبرأت  من الوَّ 
 يف  قا 

وك فهقا من عن حمقصح: آقط اهللق، بعو هل  اها أحمد أحسند اليه وأعطي ه   ةا 
والفضين، واملرول ، لكن جمر  ا برال يسقط به اهللق واملطال ة  ،والكرم ، حسانمن ا

 قضالا.

ا، الكالم علل ما توهلل    ه، ما  ص القل  تعا،   احم قين املونف 
 توهلل    ه  وما القل ال توهلل    ه  قاح:
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َِّ عيٍن تُباعُ تو    .  ُز ِهبُ َ 

 وهلقا قاح: ؛زماهاا كين ما  هلل بيعه   د    ه، والعكي ليي بال

تَََن   ْْ ٍَّب يَُ  .وََ

الكلب القل يُق ىن توهلل    ه وال يوهلل بيعه، وهلقا املونف ملا قاح يف أوح 
، ماح أو "واال  واص"، أكن أن يُيا  عليها: "التبرع بتمَّي  ماله"ال اب: 
 .ُن الكَّب الذي يُْتن  ليس مااًل ؛ ا  واص

  قا ما ي علق بالكالم عن اهل ة.
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ا، فوين  فيه الكالم عن   ة الصالو لصلوه، وفيه  تعا، ملونف   احم قين ا
 مساحلين:

 : حكم ال عويين يف عطية اأوال .المسعل  اُول 

  فة ال عويين يف العطية، ما  ف ها   ين تكصن بال سصية  المسعل  الثاني :

 ك ال فضيين، يف حاح عوم ال عويين بينهم كيف حم وارك هل  ارُ تو الثال :

 ي اأب يف   ة والوه.رجص  الرابا:

 متل  اأب من ماح ولوه. الخامس:

 : تورف اأب يف ماح ولوه.السادس

 مطال ة االبن أبيه بو،ين أو  ق. السابا:

 حكم ال عويين يف عطية اأوال ، ما حك ها  المسعل  اُول :

َُ في َعِطيىِ  أوالِده َه( َيِ ُب التعدي   .)فص

اأو، يف ال اب، ما حكم ال عويين يف عطية اهاا  قا  ص اهللكم، و ة املسألة 
اأوال   يعا اها أرا  اأب أن يهب أوال ه أو يهول اليهم، فهين أب ال عويين 

 بينهم أم ال  ااصاب: حمعم، أب ال عويين بينهم.
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من هل  الشةل اليسي، أحمد ملالا أحضرت  تعا، واآ لىن اأ  اب 
 الف سي علل كين حاح خي لف با ل ن   شةل خب سة لاير بعشر  لاير، والي

اأحصاح، يف بعض ال لوان اليسي و لف عن غيه، رمبا خي لف أيضاا باع  ار 
اأشخاص، يعا شخص ملالا مليصحمي، لص أعطل ولوه مخس احلة لاير عيوية 

 .يع مو ا شيئاا يسياا، ورمبا غي م ال يعو ا كقل 

احمه "ل اليسي، فقالصا: اآ لنصا الشة تعا، كين حاح اأ  اب   لفعل
عويين ح  ، اأاب ال ُن هذا فيه مشْ  عظيم ؛ "معفصٌّ عنه وال يليم ال عويين

 يف الشةل اليسي.

لنفقة ال رل النفقة، فإن اواحم  هصا  نا! ىين وجصب ال عويين  ص العطية، و قا خيُ 
، الو ي يليم فيها ال عويين، والنفقة ملالا الصلو الك ي اش يد له ثصب مباحلة لاير

ة، وحقال ورآة قالصا: أحضر ل ي ريالاملاش يد له ثصب خب سني لاير، الصلو يف 
لصحمه كقا، وكضر له من القرطاآية كقا وكقا، فاش يد هلم أغراض،  ين يليم 

 ال عويين بينهم يف هل   ااصاب: ال.

ا  ابٌن مريض، ُ ف  يف عالجه م لغ وقوره كقا وكقا، ال يليم، ال ند اشُ يد هل
ن مالبي للعيو تكصن غالية جوًّا،  ين يليم أملالا كسص ، ورمبا تش ل لل ند 

 تش ل للصلو  ااصاب: ال، و كقا.
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 فاملقوص  أحمه ااا أب ال عويين يف العطية  ون النفقة، وكيف ايي بينه ا 

 .ما زا  عن القور الصاجب: ج ا 

  يا شيخ علل ا طالل

، الصلو طلب آ ذا ُن هاحمووتشني، والصاجب علي  واحو؛ حمفقة الطعام ملالا
، فاش يد أحو م آاحمووتشني، يليم  تش ل لللان أم ال  أَثر من الحاج 

  ص زاحلو عن القور لكنه يريو يأكين زيا   هاك اليصم.

  ة، اليسي م  فر،ح  لص قلنا   ر   ص ط عاا اليسي م  فر ين  قا من اليسي امل  ف، 
ورٌل مهم، لكن  ب أحمه ليي من اليسي، حمريو أن   قا ما فيه اشكاح، و قا

 ف  قا،  ين  قا   ة كيُ حمُ 

ا طعام  ين  ص متلي  أم اباحة  ملا اش يد آاحمووتشني له، أ ق واحو منها 
 وباعه، ماها تقصح له  تعات ه وتلصمه أم ال 

اأ ين ملين  قا أحمه من باب ا باحة، وا باحة ال تو ين يف اهل ة، اهل ة  ة 
لي ، ف ا كان من باب ا باحة فهقا ال يو ين يف باب اهل ة؛ وهلقا لص أن ال  

 .أحو أبناحل  طلب من  آيار ، فأحضرت له آيار  غالية وفا ر ، وأعطي ها له
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لكن  ما حمقلد امللكية، قلد: السيار  آيارش، لكن اآ خومها واآ     هبا، 
عرفه  والوه،  ة يف وقد ما أريو أآ  ها من  فهة آيارش، فأ ق الصلو آيار 

نها من ُومن جهة احم فاعه هبا ال ييامحه فيها أحو،  ين  قه   ة  ليسد   ةا؛ 
 ، فهقه ال اشكاح فيها.با  اُباح 

ة ال يليم فيها ال سصية، فهقا أيضاا ورل   ر، و ص أن تُ ا  له املنفعة وال العاريَّ 
 ُأل  العني،  قا ما فيه اشكاح.

، من ىاح، ا شكاح أ الا  ين النفقة متلي   لص اش م ي قل يف مسألة النفقة
لصلوه مالبي، قاح: أحما أريو ثصبني، ال أريو ثصب واحو، زاحلو عن اهللاجة، أحمد 

 تقصح اهللاجة،  قا زاحلو عن اهللاجة، ف ا اهللكم  نا  

 علل كين حاح ) قا السؤاح(  ين النفقة متلي  أم اباحة 

جة ليوجة متلي ، قالصا: ان حمفقة اليو حموصا علل أن حمفقة ا تعا، أ  ابنا 
طع ها أب عليه أن ي ،متلي  وليسد اباحة، وهلقا لص أ قت املالبي أو الطعام

، فإها أ قت الطعام وأطع  ه ل ي ا، "يف أوح اليصم"حيضر هلا الطعام، قالصا: 
 د به، أكل ه.ق، تووَّ 
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، فنفقة اليوجة "و،ياب اأولص مل ت لل الل"اللياب: قالصا: يليمه حمفقة اللياب، قالصا: 
حموصا علل أ ا متلي ، لكنهم مل يقكروا  قا اهللكم يف حمفقة اأقارب،  ين  ة  

 كقل  أو ال  ال أ رل، اهلل أعلم.

علل كين حاح حنن قلنا: اها كان اباحة مناف   قا ليي فيه اشكاح، اها كان شيئاا 
، فاأ ين أحمه اها  متليٌ  للعنييسياا  قا ال شةل فيه، أما اها كان شيئاا كلياا، وفيه 

 .كان ليي من النفقة الصاج ة، اأ ين أن حمقصح: احمه   ة

لكن  ين أكن أيضاا أن يقاح  قا احسان يف ا حمفال   ص يريو أن ينفق، لكن 
ينفق بكرم واحسان وزيا  ،  قا الصلو أحمفق عليه بكرم، و قا الصلو أحمفق عليه 

فضيين يٌن يف العطية أو  قا أيضاا من باب ال بالعوح، ومل ييه ،  ين يقاح:  قا تفضي
 يف النفقة 

 والهلل ا شكاح، اهلل أعلم.

 .مسعل  صف  التعديَ :املسألة اللاحمية يف  قا ال اب و ة

التعديَ  ي ب"أوجب ال عويين ومل يصجب ال سصية، قاح:  تعا، املونف 
 ف ا معىن ال عويين  قاح: ،"في عطي  أوالده

َْْدِر إْرِ هم  .ب
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 القكر من اأوال  أن تعطة كين واحو  بقور ارثه، فإها أعطيد، ص العوح،  قا  
ماحلة لاير، تعطة اأحملل مخسني، ط عاا ان جعلنا  قا  ارجاا عن حو اليسي، لكن 

 حمقصح: اها أعطيد ماحلة ألف لالبن تعطة ال ند كم  مخسني ألف.

ل عل ين بعض أوال ها، مسألة و ة: م،ن فضَّ  تعا،   احم قين املؤلف 
 ما الع ين  ما اهللين فكيف ي وارك  بعض، 

ََ بعَضهم   .ف ن َفضى

ال فضيين اما أن يريو ال وارك يف حياته، أو أصت ق ين أن ي وارك، فإن أرا  أن 
 ي وارك يف حياته توارك بأحو أمرين، قاح:

 َس ى  برج ٍع أو زيادٍة.

، احلة ألفم بالرجصي، كلهم أوال  هكصر، أعطل  قا مفإن فضين بعضهم آصَّ 
 وأعطل  قا ماحلد ألف، فيهب أن يسصل، ماها يون  

اما أن يرج  عن    ه لواحب املاحلد ألف يرج  عن ماحلة ألف يأ ق ا منه، 
م بينه ا، أو يعطة ا  ر ماحلة ألف، و ص اها عنوه أحسن،  قا فيكصن قو آصَّ 

 ين يف حياته.اها فضَّ 

 :ف ا اهللكم  قاح ي واركأما اها مات ومل 
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 اَت قبََّه  َََبَتْت.ف ن م

د ألف ين، يعا  قا أعطل ماحلفإن مات ق ين ال وارك ث د ما أعطاه لالبن املفضَّ 
أحو اأبنال، وأعطل لللان ماحلة ألف   مات ومل ي وارك،  ين حيق للصرثة أن 

 يأ قوا من  احب املاحلد ألف شيئاا 

أ قه منه، أن ي ااصاب: ال حيق هلم هل ، بين ث د حقه ومتلكه، وال أصز أحو  
ب ض النمثر، أعطاه ماحلد ألف أحمه ى ال،  قا من باب أو، أحمه اها مات وكان 

ُن هناك ق له في المذهب أن التفضيَ في عطي  اُوالد تفضيله لس ب؛ 
ان لسبب ال لم رد التفضيَ أو م رد محب  هذا عَّ  هذا، وما  جائزه إذاَ 

 إل  ذل .

اها أعطيد  قا  وية، أعطل ولوه عشر   الف قالصا: ملالا اها كان يعرف أن 
لاير طالب علم، يعرف أحمه آيش ل هبا ك ب، لص أعطل اللان عشر   الف يق ب 
 ويش ل هبا ما ال ينف ، فهناك قصح يف املق ب أحمه أصز ال فضيين اها كان ال فضيين
 لس ب، أو  قا الصلو  رل ب قوير مم از، و قا راآب، فأعطل  قا ماحلة ألف لاير

 عطه شيئاا، فهناك قصٌح يف املق ب، لكن املشهصر يف وية علل النها ، و قا مل يُ 
 املق ب  ص اأوح.
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ا، مسألة الرجصي يف اهل ة، ف ا حكم الرجصي  تعا،   احم قين املونف 
 يف اهل ة 

أما الرجصي ق ين الق ض فإحمه جاحلٌي م  الكرا ة، وأما الرجصي بعو الق ض ففيه أ يٌن 
 ما اأ ين  واآ لنال،

 وال َي  ُز لَ اهٍب أن يََْرِجَا في ِهَبِته الالزمِ .

الالزمة  ة املق صلة، بعو الق ض، فال أصز لصا ب  أن يرج  يف    ه الالزمة، 
أن الرجصي يف اهل ة بعو ليومها ال أصز وال يوهلل، اال يف مسألة   ، قا  ص اأ ين

 : واحو  و ة االآ لنال، فقاح

 إال اَُ .

إال "ب فقط فإن له أن يرج  في ا و  ه البنه،  قا بالنس ة لءب، وقصهلم: اال اأ
 .رل ماها  اأم وااو، اأب فقطخيُ  "اُ 

  اأب من ماح ولوه،  ين لءب ا، مسألة متلر  تعا،   احم قين املونف 
 أن ي  ل  من ماح ولوه أم ال  هكر املونف  قه املسألة يف مساحلين:

 : م هل ،   شرطه، أما حك ه فقاح: حكالمسعل  اُول 

 وله أن يَْعُخَذ ويَََتَمَّىَ  ِمن َماِل َوَلِده.
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م من  أوالَد»يعا ي ا  له، أصز لءب أن ي  ل  من ماح ولوه؛ أن : "وله"
ني وه املؤلف بشرطك ا جال  قا يف اهللوييت، لكن ما شرط هل   قيُ   «َسبكم

 ا ن حمرم، قاح: ما حمورل، أو بشرط  واحو،

 ا اَل َيُضر ه َواَل َيحتاُجه.مَ 

يعا ما ال يضر االبن، فإها أ ق منه ما يضره مل ُأي هل ،   "ما ال يضره"قاح: 
كيف أ ق منه ما يضره  االبن مسكني، عايش حياته يطعم أوال ه، ي زل علل 
السيار   قه، يص ين فيها مشاوير، وحي ين عليها بضاحل ، وا،   ره، فهال اأب 

ال "صح: ، حمق"أحما تل ك ها"ه، و قا يؤ ل ا، لرر  علل االبن، قاح: واحم يعها من
 ."فَّيس لل  أن يتمَّ  من مال ولده ما يضر ال لد ؛أصز هل 

  يحتاجه""والالض ي يرج  علل االبن ال علل اأب، قاح:  "ما ال يضره"فقصله: 
 اجه  قا الض ي يرج  علل اأب أم علل االبن  وال حي اجه اأب، أم وال حي

االبن  االبن؛ يعا ليي لءب أن يأ ق من ماح ولوه ما حي اجه، فإها أ ق منه 
شيئاا يضره أو شيئاا حي اجه، شيئاا من الضروريات أو شيئاا من اهللاجيات فإحمه ال 

كقا الض ي  ال اليه،   يهلل  أصز، فيكصن املؤلف هكر مرت  ني: ما يضر، وما حيُ 
 يرج ، أم ما ال حي اجه اأب 
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الض ي يرج  ا، املاح  ما ال يضره وال حي اجه املاح، م،ن القل حي ال  نا  االبن، 
 قا السؤاح، املاح القل ال يضره واملاح القل ال حي اجه االبن،  قا القصح القل 
قلناه ا ن،  قا القل شرحناه ق ين قليين،  ين  ناك أحو يقصح اأب  يقصح: م ىن 

 أن يقصح: ما ال يضره وحي اجه. املنت علل اال  وار، فكان يكفيه

لص جعلنا الض ي يرج  ا، اأب يوهلل أم ال يوهلل  حمعم، يوهلل، ملاها  ما معىن 
ليي  ، اأباليه  من ماح ولوه ما ال حي اجه املسألة  أل أصز لءب أن ي  لَّ 

ى ال لكن يريو ي  ل  أصز أم ال أصز  قالصا: حمعم، أصز، لكن كالم املؤلف  نا 
ُ  ي  ز ف ن اراج  ا، اأب أو االبن  ى  ين، وكال املعنيني   يهلٌل؛ الض ي 
  من مال ولده ما ال يضر ال لد، وما ال يحتا  إليه ال لد، س ا  أن يتمَّى 

 احتا  إليه اُ  أو ال.

أحما "اأب يريو أن يسافر ي ي جص، ليي له حاجة يا والول أحم  تسافر، قاح: 
  جص، وجال وأ ق من ولوه عشرين ألف لاير تكاليف، يريو يسافر ي ي"أريو أآافر

وأن أ ق اأب من ماح ولوه  له هل ، السفر، له هل  أو ال  املق ب: حمعم،
ا  اجة اأب، فيكصن معىن الع ار  علل  قا ال قوير أن املؤلف أرا  أن  ليي مقيوا

ليه ا يشي ا، عوم اهللاجة ا، هل ، ويف املطصالت  م يقكرون أحمه آصاٌل اح ال
 .اليه أو مل حي ىل
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، في   ين أن يكصن  قا القل أرا ه  احب "حاج ه وعومم  حاج ه " م قالصا: 
، وحي  ين أن يكصن أرا  الشرط اأوح القل هكرته، وم  أ م هكروا الشرط )الزاد(

 ."ما ال يضره"اأوح، ُيس  ىن عنه بقصله: 

جص  اأوح، و ص عوم و  ي  قق هبا ا شار  ا، الشرط "ما ال يضره"يعا كل ة: 
 لرر علل االبن، اهلل أعلم، الع ار  ى  لة.

السيال يُقرب أ ا للصلو: ما ال يضر الصلو، وما ال حي ال اليه الصلو،  قا السيال 
 يقصيه، ولكن أيضاا االح  اح ا  ر ليي ب عيو، واهلل أعلم.

اح: ق ملسألة: ال ورف يف ماح االبن، ا ن اأب تعا، احم قين املونف 
أحما ما أريو أن أمتل  آيار  ابا، اأب له أن ي  لكها أم ال  اف ض الصلو عنوه 
آيارتني،  ين لءب أن ي  ل  احوا ا  له أن يأ ق واحو  منها وي  لكها، 

  ل   وآيأش معنا مباها يكصن ال أصز، يقصح: متلك ها ويأ ق ا، ما فيه اشكاح،
 نية باللفظ م  النية  أو بالق ض م  ال

لكن اأب يريو ي  ل  السيار  ح  ي يعها، يقصح: آأمتل  السيار  وأحميح السصل 
 ل يعها، لص فعين هل  يوهلل أم ال  يوهلل ال ي ؛ أحمه باي ما ألكه، لكن أرا  أن

 ور الطريق، وقاح: أحما أبيعها مر  واحو  و ة يف ق ضة ولول، أبيعها، وحميح خي
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ين ر  ولوه معرولة لل ي ، وباعها ق السصل، ول  اعالن يف الند بوصر  آيا
 متلكها،  ين يوهلل ال ي  أم ال 

قالصا: ال يوهلل ال ي ، و قا القل يقكر ا ملؤلف أن ال ي  وال ورف يف ماح االبن 
ين ال  ل  تورف ق اها ال يوهلل اال بعو ال  ل ، فله أن ي  ل    ي ورف، أما 

 قصله:ه املونف ب، و قا القل هكر ُنه باع ما ال يمَّ ف ورفه غي   يهلل؛ 

 ف ن َتَصرىَ  في ماِله ول  فيما َوَهَبه له ببيٍا.

فإن تورف اأب يف ماله يعا يف ماح ابنه ولص في ا و  ه له، لص أن اأب أعطاك 
اعها، ا وق ض ها،   ب وية، قاح: تفضين يا ولول  قه السيار   وية، وأ ق ، 

ةا ا  صر ال ورف  هكر أمللحمفي اهللكم، ولص  قه الوصر   ا لة، حمفي الكالم، م
 له قاح:

ٍَ  ،ببياٍ  ََ رُج ِعه، أو َتَمَّىَكه بْ ٍل أ ،أو إبرا ٍ  ،أو ِعت و نِيىٍ  أو َأراَد َأْخَذه قَب
 وقََْبٍض ُمْعَتَبٍر لم َيِصحى بَ بََْعَده.

أل  "فان تور "يف ماح ابنه، قاح:  اأبتورف  :اهاا عنوحما حال ان، املسألة  ة
 عا يف ماح ابنه، ولص في ا و  ه اأب البنه.، ي"يف ماله"اأب 

 من أمللة ال ورف، قاح:
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ٍَ "، قاح: بعد السيار ، أو "ببيا" أو  ،: أع ق اأب ع و ابنه )ال يوهلل("بعت
، االبن عنوه آيار ، وواحو غو ها، أ ق ا من االبن، فق ب اأب "إبرا ٍ "

؛ أم ال  ال يوهلللل ا ب، قاح: أآاى  فيها، أبقهها مع ، يوهلل  قا ا برال 
 ،  قه ال ورفات كلها ال توهلل ق ين رجصعه أو متلكه.ُنه ليس مًَّكا له

اهاا  قه اهللالة اأو، أن يكصن تورفه ق ين رجصعه أو متلكه، ق ين رجصعه راج  
علل أل مسألة  علل مسألة في ا لص و  ه له، يعا اها و ب اأب البنه له حق 

ممكن يرج ، فهص بوالا من أن يرج  باي،  أن يرج  يف اهل ة أم ال  قلنا: اأب
رجصعه  ، ق ين"قبَ رج عه"يوهلل ال ي   قاح ل : ال يوهلل، و قا معىن قصله: 

 ؛ علل آاحلر املساحلين."أو تمَّكه"تنط ق علل مسألة اهل ة، 

مباها يكصن ال  ل   قاح: يكصن ال  ل  بأحو أمرين؛ اما بالقصح كأن يقصح 
بْ ٍل " ، اهاا بقصح  أو حمية  م  الق ض، قاح:اأب: متلكد آيار  ابا، ويق ضها

 ."أو نيٍ  وقبٍض معتبر

فإها أ ق آيار  ابنه ومل ي لفظ بأحمه متل ، لكنه أ ق ا وحمصم هبا ال  ل ، وق ضها 
 ق ضاا مع ماا، متلكها اأب بقل ،   يهلل أم ال  ما معىن قصح املونف 

ا بنية الق ض: أن يق ضهملاح القصح: متلك ها، أو النية م  "بْ ٍل"   :تعا،
 فوين:  ص ما هُكر يف ك اب ال ي  يف"وقبٍض معتبر" ، لكن ما معىن قصله: ال  ل 
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 ال ورف يف الشةل ق ين ق ضه، هكر املونف: "ق ض املكيين بكيله، واملصزون بصزحمه،
وما يُنقين بنقله، وما يُ ناوح ب ناوله، وغيه ب خلي ه..." ا،   ره،  قا  ص الق ض 

 املع م.

: "بق ض  مع م؛ أل بإهن االبن" و قا غي   يهلل، قاح بعض الشرا  
فإن الق ض  نا ال ُيش ط فيه اهن االبن؛ أن لص قلنا اأب ال ي  ل  اال بإهن 
االبن،  ار ملله ملين اأجن ، فالق ض  نا ال ُيش ط فيه اهن االبن، وقصله: 

 ال يشي به ا، اهن االبن. "معتبر"

ض، ف ا ما هكر يف ك اب ال ي  يف مساحلين الق  علل الق ض املع ماهاا املقوص  ب
 حكم هل  ال ورف  قاح:

 لم َيِصحى.

يكصن بعو  أن :أن يكصن ال ورف ق ين ال  ل ، اهللالة اللاحمية : قه اهللالة اأو،
 ال  ل ، ف ا اهللكم 

 بَ بََْعَده.

باعها،  هلل و  بين بعوه فيوهلل، فاأب يريو ي ي  السيار ، قاح: متلك ها، وق ضها
ال ورف، أو ق ضها بنية ال  ل  وباعها،  هلل ال ورف، أو أع ق الع و، أو أبرأ 

 املطال،ب، و كقا،  قا ما ي علق ب ورف اأب يف ماح ابنه.
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حمن قين بعو هل  ا، مسألة هات  لة بالعالقة املالية بني اأب واالبن، و ة مسألة 
 مطال ة االبن أباه باهللقصل املالية، ما حك ه 

 أما  صر  املن  فقكر ا بقصله:،  صر  املن ، و صر  ااصازلها ص رتان  

 وليس لَّ َلِد ُمطالََبُ  أبيه بَدْيٍن ونحِ ه.

رف   عصم ين، يق ب يليي للصلو )الصلو يش ين القكر واأحملل( أن يطالب أباه بو، 
يف اثك ة يقصح: أيب اش م من عنول بضاعة ومل يسو ، وأحما أطالب اهللكم 

يه بالسوا ، فهين له هل   ااصاب: ليي له هل ،  ص جياه اهلل  ي أحمه أ ق ا عل
ين، واال  ص من حقه أن ي  ل  من غي عهصض، اال يف مسألة  من  علل وجه الوَّ 

 واحو ، و ة الد أصز فيها املطال ة، ما  ة 

َْتَ   ه ال اجبِ  عَّيه ف نى له ُمطالََبَته بها وَحْبَسه عَّيها.إال نَََف

هاا رُفعد  عصم ملالا من بند علل أبيها تطال ه  قٍّ مال، ان كان  قا اهللق ا
املال  ،يناا، وحنصه فإحمه ال ُتس   الوعصم، وان كاحمد مطال ةا بالنفقة ُتس   الوعصم 

 أم ال  ُتس   الوعصم،  قا ما ي علق مبسألة مطال ة االبن أباه.
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 ة   ة ب ورفات املريض، و ا، فوين  في ا ي علق  تعا، احم قين املونف 
 املريض يف مرض املصت، وهكر املونف فيه مساحلين:

 .املرض غي املخصفالمسعل  اُول : 

 .أمللة املرض املخصفالمسعل  الثاني : 

 حكم املرض املخصف. المسعل  الثالث :

 املرض امل  و.الرابع : 

 الفرول بني تورف املريض والص ية يف اأحكام.الخامس : 

و ص املرض غي املخصف، احمسان ميكم وتورف يف ماله، ما سعل  اُول : أما الم
 حكم تورفه  قاح:

َه في َتَصر فاِت المريِض(  )فص

 .َمن َمَرُضُه غيُر َمخ  ٍ 

 :حمريو أمللة   بعو هل  اهللكم، أمللة املرض غي املخصف

 .ََ َجِا ِضْرسٍ   
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م اأآنان واألراو، شويو، من أشو ا الم عنو اأط ال ماها   الوج  الضرو 
لكنه وصف أم غي وصف  ليي وصفاا، يعا ال يكلر عنو الناو أن يكصن  قا 
آ  اا لل صت، ليي  قا آ  اا لل صت يف كلي يف حاح الناو، و قا  ص معىن 

 أن معىن املرض املخصف ليي  ص القل -ك ا آنن ه عليه بعو قليين-املخصف 
 غالب م،ن يواب به أصت.

اأط ال: حمس ة آ صن باملاحلة ممن يواب هبقا املرض أصتصن، ليي  قا  يعا قاح
 ص املرض املخصف، أو بع ار   أ رم: ليي  قا شرطاا يف كصن املرض وصفاا، لكن 
ما معىن كصحمه وصفاا  يعا أحمه يكلر تس ب  قا املرض يف املصت، ومعىن يكلر ليي 

 هل . صتصن، ال، ليي شرطاا يفاملقوص  من جهة النس ة أن أكلر م،ن يواب به أ

 أمللة املرض غي املخصف، قاح ل : أوح شةل: وج  الضرو، اللان:

 .وَعينٍ  

فة، هقا ليي من اأمراض املخص فما معىن عني  يعا وج  العني، عينه تؤمله، 
 اللاليت:

 وُصداٍع يسير. 

ه و، واحو مووي، واحو ميكم، واحو عناالوواي اليسي كقل  ليي مرلاا وصفا 
وجٌ  يف لرآه، أو وجٌ  يف عينه، ف وول بكين ماله، أو أقر يف ماله أو شةل 
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من  قا الق يين، حمقصح: تورفه ثابٌد ك ورف الو يهلل، و قا اهللكم القل هكره 
 بقصله:

الصحيِح ول  ماَت منه   .فَتَصر فُه الزفهَ 

يف بعض اأحصاح أمراض ليسد وصفة، لكن يف حمسب قليلة ممكن واحو أصت 
ها، فهص تورف يف  قا املرض، ومات فيه، ما حكم تورفه، وقو عل نا أحمه من

 مات هبقا املرض  تورفه   يهلل ك ورف اأ  ال.

 أما املرض املخصف، حمأ ق أملل ه، قاح:

ان َمُخ فًا  .وإنَ 

  قا املرض املخصف، أملل ه، امللاح اأوح:

 .َِبْرسافٍ   

 ص خباٌر يرتقة "صه ب عريفات، قالصا: يقصلصن: بف هلل ال ال واهلل أعلم )ب،رآام(، عرف
ورٌم "، قاح القالة عياض: "ا، الرأو ويؤثر علل الوماغ، فيخ ين عقين  اح ه

 .(الكشا )،  قا كالم ال هصش يف "يف الوماغ ي  ي منه عقين ا حمسان ويهقل

حمسأح اهلل -: "وجٌ  يكصن يف الوماغ )الشرح الممتا(قاح الشيخ ابن علي ني يف 
خي ين به العقين، فإها أ اب ا حمسان  ار مرله وصفاا؛ أحمه لص مات مل  -العافية
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ُيس  رب وال يقصح الناو:  قا مات فهأ " املقوص  أن  قا مرض من اأمراض 
الد تويب الوماغ، والعقين،  قا  ص اأوح )المآام( وال أعرف ا ه ا ن 

 املعا ر، ما أ رل.

 الثاني:

 .وذاِت َجْنبِ  

كن ليسد ، يعا  ة قرو  ول"ال هصش: " ة قرو  ب اطن اانب هات اانب، قاح
 ارجية، وااا  ة  ا لية؛ وهلقا هكر بعض املعا رين أحمه ال هاب يويب ال شال 
اثيط بالرحل ني والقفص الوورل، ويس ب  الماا شويو  عنو ال نفي،  قا  ص 

 هات اانب، واهلل أعلم، اللاليت من أمللة املرض املخصف:

 .ِا قَّبٍ وَوجَ  

 اأمراض امل علقة بالقلب.

 .وَدواِف ِقيافٍ  

 م فا آهاح املس  ر  قا عنو -أجارحما اهلل واياكم- القيام املقوص  به: ا آهاح
مرٌض وصف؛ أحمه يؤ ل ا، جفاف ااسم، واها أ م ا، اافاف يؤ ل ا، 

هلل حمسأح ا-تعطين بعض و احلف ااسم، ويؤ ل يف كلي من اأحيان ا، املصت 
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 ا ةا بالنس ة لك ار السن أو   ار السن؛ أن ك لهم  -العافية والسالمة
 ألعف من غي م. ،لعيف

 وهلقا يُنوهلل  احل اا مبعاا ه؛ أن مشكلة ا آهاح يف اافاف القل يؤ ل اليه. 

 اخلامي: قاح: 

 عا .الر  

 ل، فإها كان  ر الدف الذي يخر  من اُن الرعاف الواحلم، الرعاف معروف: 
 مر  واحم هل ليي وصفاا، لكن اها اآ  ر فهقا وصف، السا و:

 .وَأوىِل فاِلجٍ  

: "ويس ل يف عرف امل أ رين: الفال  ص يس ل، قاح الشيخ ابن علي ني 
وٌح شر  امل   (، فهقا الفال فيه أال"  كقا قاح الشيخ يف )ال َّط  أو الشََّ

كصن  قا فأوح ما يأش ي ول فالٍج""وأوفيه   ر، فأوله وصف؛ وهلقا قاح املؤلف: 
اح  اح يؤ ل ا، الصفا ، فإها اآ قرت حالة الشخص واآ  ر به، وعاش علل 
 قا اهللاح آنة أو شهر، أو مو ، مل حنكم عليه بأن مرله وصف، بين حمعامله  
كاأ  ال، لكن يف أوح ما جال الفال ه ب تمي بأمصاله، حنكم علل  قا ال مي 

 من ثليت املاح ك ا آيأش بعو قليين. مباها  بأحمه ينفق
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مرض السين عكي هل ، السين أوله اها جال لإلحمسان فإحمه ال يع م وصفاا، لكن 
 اها اآ  ر به و ام فهقا يع م وصفاا، وهلقا قاح املؤلف:

  ٍَّ  .وآِخِر ُس

 و  ر السين، أما أوله فليي كقل .

 اللامن: اهلل ل، و ة حمصعان، ماها قاح يف اهلل ل 

َْ ِ واْلحُ    .مى  اْلُمْطِب

عنوحما محل مط قة مس  ر ، وعنوحما محل عارلة، فاهلل ل العارلة  قه ال يسلم 
منها أحو، لكن اها اآ  رت با حمسان مو ا حك نا عليه بأحمه مرٌض وصف، 

 ال اآ :

 والرِّْبِا. 

اهلل ل الرب ، ما محل الرب   قالصا: تأ ق يصماا وتق ب يصمني،   ترج  يف اليصم 
هكروا محل الُرب  يف املرض امل  و القل آيأش  تعا، واأ  اب  ب ،الرا

معنا بعو قليين، واملرض امل  و ال حُيكم بأحمه وصف اال اها أليم  اح ه الفراش، 
 و قه محل الرب  هكرو ا  ناك، ف  ل الرب  ما حك ها 

 اها أليمد  اح ها الفراش فإ ا وصفٌة، العاشر من اأمراض:
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.وما قاَل   طَبيباِن ُمسَّماِن َعْدالن: إنه َمخ  ه

يعا يكلر حوصح املصت به،  قا معىن وصف، ليي معىن وصف ما معىن وصف  
ب هبا ن أكلر من يوااوهلقا اأمراض الد يقاح  ؛أحمه أكلر م،ن ُيواب به أصت

أصت ليسد كلي ، معوو   جوًّا، بين بعض اأمراض الشويو  جوًّا ال أكن أن 
 ة م،ن أصت هبا  ا ةا م  تطصر الطب والرعاية الط ية وما ا، هل ، توين حمس

 .رمبا تكصن قليلة

 

فَّهذا قال: "المخ   ه  ما يكثر حص ل الم ت به ال ما يغَّب عَّ  الَّْب 
ليي مقوص  ما ي لب علل المثن أحمه أصت منه، وال ما ي ساوم  الم ت منه"

 ان ( حمص عليه ال هصش، وعلاأمران فإن هل  ليي بقيو ك ا يف )اال  يارات
يف ك اب  النهول، وكلهم حمقلصه عن شيخ ا آالم ابن تي ية 

وهلقا ليي كين ما يف ا  يارات شيخ ا آالم ابن تي ية، ليي كين  ؛)االختيارات(
قة الوين ت /ما فيه ا  يار والف لل ق ب، بعض اأشيال من ا  يارات الشيخ

 ،هل  م،ن ق له  هلا، ورمبا يكصن والفاا يف وين ور هلا وي نيها ويُقعُ  تعا
 .من اأ  اب
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لكن م،ن بعوه من اأ  اب يع  وو ا وأعلص ا... أو والفاا أكلر من ق له من 
اأ  اب، ليي ا ي  اأ  اب، أو لكلي ملا  ص مشهصر يف زمنه،   يع  و ا 

هقه ال ش  أ ا ف نته ()المأو حموًّا يف  )اُقناع(امل أ رون، ورمبا ُتقكر حموًّا يف 
 .مع  و 

؛ اهاا املع م يف هل   م أ ين الشأن، و قا  ص اهللاح يف  "وما قال طبيبان"قاح: 
كين أمر  من اأمصر، املرج  فيه أ له، مسألة ط ية ا ن ما قاح فقيهان احمه وصف! 
ال، ما قاح ط ي ان، ف ساحلين الطب ترج  فيها ا، اأط ال، و قا عنو الفقهال من 

ح ام ال خوص، ف ساحلين الشري يُرج  فيها ا، فقهال الشريعة، وال يُرج  فيها ا
 ا، غي م أبواا.

ا مجاي  ص اتفال "يف باب ا مجاي يقصلصن:  تعا، وهلقا العل ال 
، يعا لص رجين م خوص يف الطب، وجال وتكلم يف مسألة  شرعية، "الفقهال

لم ، ما حم كلم عن مسألة ط ية، تكوكين الفقهال تكل صا يف املسألة، حكم شرعة
الفقهال كلهم يف  قه املسألة وقالصا فيها بقصح، واحو ط يب أو مهنوو أو 
م خوص يف القر  واهلل ض النصول وغي هل  من ال خووات املفيو  النافعة، 

 فهين يع م  قه املسألة ىين امجاي أم ال 
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، ف ساحلين ريع ن مسائَ الشُننا نتكَّم في مسعلٍ  ميع م امجاي وال عم  بقصله؛ 
الشريعة قصح غي عل ال الشريعة فيها ال وزن له، وال قي ة له يف املييان العل ة،  

 كقصل يف مسألة ت علق  راحة اأعواب.

َشا  ، و))الروض المربا(، و)زاد المستْنا(لص جال واحو فقيه  ارو 
أو  عواب،( وجال واحو من أقاربه حوين له مشكلة ت علق  راحة اأالْناع

مبرض من اأمراض الوقيقة، وقاح: واهلل أحما أ  لف م  اأط ال م  اح امة هلم، 
 لكن أحما رأية كقا،  ين يُق ين رأيه  ال يُق ين، يُر  عليه.

فكقل  مساحلين الشريعة، كالم غي العامل فيها ال قي ة له وال وزن له، بين ال أصز 
حممممه من القصح علل اهلل لمممه أن ي كلم، وا حمسممممممممممممممممان أمممب عليمممه أن حيفظ لسمممممممممممممممما

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )بمم ممي عمملممم

 (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

، القصح علل اهلل ب ي علم قضمية  طي ، ولءآف أيها ا  ص  [33]األ راف:
الكرام أن من أكلر القضايا الد حي ال اليها الناو وتكصن ملي  ومن شر  يف الرأل 

  ة القضمممممايا الفقهية، مسممممماحلين الفقه، والفقه علم  قيق -يان  مممممهلل ال ع -العام 
 .وعلم واآ 

 و مممممص فمممممنٌّ واآممممممممممممممممممٌ  ممممممنممممم شممممممممممممممممممر
 

 فممروعمممممممه بمممممممالممعمممممممو ال تممنمم ومممممممممممممممر 
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كلم وقلييٌن م،ن يض طه، وقلييٌن م،ن حيفمثه، وقلييٌن م،ن ي قنه، وقلييٌن م،ن أصز له أن ي 
و أحمه يفيه ويفد فيه، لكنه شةل حاجة الناو اليه عامة؛ فلهقا لءآف الشو

يعا واحو عنوه تأمالت يف  -ان  هلل-يو ين كين م،ن عنوه مشاركة أو تأمالت 
 .مسألة فقهية يق ب خيرل هبا يف الصآاحلين

و قا اليمان  ار كين واحو عنوه وآيلة اعالمية، عنوه حساب يف وآاحلين 
ال صا ين االج  اعة يمثن أحمه ملا كلر م ابعصه معىن  قا أحمه  احب شأن، وأحمه 

أن قصله مع م، واهلل الشيخ فالن م ابعينه أقين ما، كالمة ما يقين  احب رأل، و 
 شأحماا عنه.

لءآف الشويو،  قا اليمان  ارت مساحلين الشريعة ومساحلين الفقه امل خووة 
 الد ال أصز أن ي كلم فيها اال م،ن بلغ رت ة االج ها  جتو ي كلم فيها م،ن ال يعرف

وييت و ص ن م خوص يف العقيو  أو يف اهلليف الشريعة شيئاا، ولص تكلم فيها احمسا
 قلنا: أ طأت، فكيف ي كلم فيها م،ن ال يعرف منلليي م خوص يف الفقه، 

علصم الشريعة شيئاا ! م،ن ال حيسن أن ينطق، وبعضهم يفد و ص ما حيسن يأش 
 .ا  لة مفيو  ُمعربة اعراباا   ي اا، حقيقة  ق

 وبمعضممممممممممممممهم يفد و ص جممممممما مممممممينُ 
 

  عنممممه ها ممممينُ اعراب بمممماآممممممممممممممم اهلل 
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 فليي من أ مممممين لسممممممممممممممممممان العربه 
 

 به ر، ويف اأ ممممممممممممممصح ممممما لممممه من أ،  
ا   ف لمممممين  مممممقا ال يكصن مرشممممممممممممممممممموا

 
 حمشمممممممممممممممممممممواممممممممما أُ و امهملمممممممه المنم ص  

 فمممممممإن الممنمم ممص،  عمملمميممممممم  بمممممممالممنمم ممصه  
 

 اخلمطممممممماب ممنكم والف صم هللمنُ  
   

 ا،   ره.

 لي ية، اأمي واحو آأح من أين اأبيات صط قه من ال 

شريعة ال أصز للناو أن ي كل صا فيها  كم أحم  عنوك فاملقوص  أن مساحلين ال
 وآيلة اعالمية أو غي هل ، واهلل املس عان.

؛ اهاا ما يع م كالم الفقهال  نا، يع م كالم اأط ال؛ أن  قا  ص "طبيبان"قاح: 
 ميوا م و ووهم، ك ا أن الفقه ال يع م فيه كالم غي الفقيه، فالطب ال يع م

 م الط يب.فيه اال كال

 ، فال يع م قصح غي املسلم وغي العوح،   ُيش ط اثنني"مسَّمان عدالن"قاح: 
 :عو  شروط، عوو ا معنا عنوحمااهاا  ار 

 اأوح: ال خوص، أن يكصن ط يب. -

 الشرط اللان: ا آالم. -



2471 
 

 الشرط اللاليت: العوالة. -

 الراب : العو  و ص اثنني. -

ن ملاها  ما رأيكم   نا مسألٌة... ما ، و نا ط ي ا"مواوا  بقصح ط يب مسلم"
ولل ريض الوال  جالساا م  القور  علل القيام ملواوا   بقصح الط يب "الفرل  
 ، ما الفرل "املسلم

)مساحلين  ينية(، أما  نا )مساحلين قضاحلية(   كلم عن حقصل اهلل حم  ناك
 ،رجين و ب   ة فيها مخسني مليصن، الصرثة ا  لفصا، قاح:  قا مرض وصفال

اللان قاح: ال،  قا مرض ما  ص وصف،  احب اهل ة يريو اهل ة، وا  ر )الصرثة( 
يريوون علل اأقين يقيوو ا أعلص ا من اللليت، فهنا مسألة ت علق  قصل الناو، 

 فالبو من قصح: ط ي ني مسل ني.

 من اأمراض املخصفة: الحادي عشر

 وَمن َوَقَا الطاع ُن ببََََِّده.

ك ه تورف فيه، ف  وأصن ب لو فإن  قا الشخص اها و ب ماله، اها وق  الطاع
 حكم   ة املريض علل ما يأش.

 الثاني عشر:
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.َُ  وَمن َأَخَذها الطىَّْ

أ ق ا الطلق وبوأت يف الصال  ، وتعرفصن يف السابق م  الطب ما كان ملين ما 
، كاحمد   ص ا ن الرعاية الط ية عالية، وفيه ابر ومسكنات وأ وية، وأشيال كلي 

حضصر الطلق  ،املرأ  تأتيها قابلة تصلو ا يف ال يد وين هة اأمر، فقالصا: ان الصال  
حوصح املصت عنوه، أما يف زماحمنا رمبا يقاح احمه  ار حما راا، اهلل  بكلر قا أمٌر 

أعلم، لكن املقوص  أحمه يف زما م كان كقل ، فهقه اأمصر أيضاا ت  ي من زمان  
 ا، زمان.

 ابه مرض وصف، ويف زماحمنا عالجه ملالا أ وية ىو  ، ووا ب علل واحو أ
 اأ وية، قو يقاح ان اهللكم خي لف، ك ا قلنا لكم: 

 فكمممين مممما احم ىن علل العرف يممموور
 

ا  ور ال ممممموور همعمممم   وجص اا عممممموممممما
 فاحقر مجص ك علل ما يف الك ب 

 
 في مما جرم عرٌف بممه بممين منممه تمُمب 

 

 

  

 :ولاُمراض املخصفة، ما حك ها  هكر هلا حك ني؛   احم قين ا، حكم  قه اأ

 ال يََََّْزُف تََبََر ُعه ل اِرٍث بشيٍ .
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اهاا اها تمي ا حمسان يف مرله املخصف لصارث من الصرثة بأل شةل فإن  قا ال مي 
غي   يهلل  ما رأيكم يف ع ارش  مض صطة أم ال  غي   يهلل  غي الزم، قاح: 

 ." جازة ال ر  ال يَّزف تبرعه لَّ ارث إال ب"

الرجين ملا اش و عليه املرض مرض وصف، قاح: من مال يا فالن وأوال ل  ق، 
تفضين يا ابا، كم رقم حساب   حصح له ماحلة مليصن لاير، و ص يف مرض وصف، 
  بعو هل  مات  قا اأب، جال الصرثة يريوون يق س صا ال كة، ما عا  باقة من 

د كشف حساب بنكة ه       د املاحلة مليصنال كة اال عشر  ماليني، أين ه
أ يهم، أحو الصرثة، قالصا: تعاح، قاح: و  ها ل اأب، حمقصح: ان أجاز الصرثة 

ما اهللكم  فإ ا تنفق، ان مل ُأي الصرثة هل  فإ ا ترج  ا، ال كة، تع م  ،هل 
 الغية.

وليسد متليكاا  يقو نا آنقصح فيها ما آيأش معنا يف الص ايا أن اجاز  الصرثة تنف
ا، ما ور   قا   جويوا

لص فرلنا أحمه قاح: يا ابا الع ار  الد  احمب اهللرم مل  ل ، وه  صا ا، ك ابة 
جين علل الر  ليالعوح وأفرغص ا، واأب يف مرض  وصف، أفرغها باآم االبن، وج

 الفراش ملو  ثالث، أرب  شهصر، والفنول يُؤجر )أيب غلة( والصرثة ال اقني ما
يورون أو يورون، ف ات اأب بعو هل ، أجاز الصرثة،  ار عنوحما أجر ، اثنني 



2474 
 

مليصن لاير، لللالث أو اأرب  شهصر  قه،  ة من حق الصرثة  أم من حق القل 
 أ ق الفنول 

ُن اُجازة ليست تمَّي  من وقت ان أجازو ا فهة ملن أ ق الفنول؛ 
رف أو يف ال و الحكم اُولقا ، اهاا  اُجازة، بَ هي تنفيذه لَّهب  اُول 

 ال مي يف املرض املخصف، و ص: أحمه تمعه للصرثة ال يليم اال بإجاز  بقية الصرثة.

 الثاني:

 وال بما َف َق الثَمَُِّ .

اها توول أو و ب أكلر من اللليت ل ي الصارث، الصارث ال يليم بشةل، أما غي 
ة في ا ثة، وااا حن ال اجاز  الصرث ون اللليت ال حي ال ا،  اجاز  الصر  فإحمهالصارث 

ليت عنو  املؤلف بعو قليين أن املع م يف هل  اللزا  عن ثليت ال كة، وهلقا آي ني، 
 مصته.

-يكصن وقد ما أعطاه  قا حموف أمالكه، لكنه مكيت شهراا  هو صر  هل  أحم
اهلل ف هلل عليه، وجالت أرزال يف الشركات، وأربا ، وارتفاي أآعار  -وما شال اهلل

د املصت، اللليت وق نقارات وكقا، فوار القل كان حموفاا وقد اهل ة ثللاا أو  و ع
 ال حي ال ا، ا جاز .
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 ."وال بما ف ق الثَّ  إال ب جازة ال ر   لها"قاح: 

 :أح ال هذا المرض المخ  

 قا الرجين  احب املرض املخصف له حال ني؛ اما أصت من مرله املخصف أو 
 ...، فإن ماتيعافيه اهلل 

 إال ب جازِة الَ رَ َِ  لها إذا َماَت منه. 

ما شال اهلل ت ارك -اها مات منه يأ ق اأحكام السابقة، واها عافاه اهلل وقام 
 بالسالمة، ف ا اهللكم  -اهلل

 وإن ُع ِفَي فكصحيٍح.

ان عصيف فكو يهلل، الفنول القل أعطاه البنه البنه، واملاح القل أعطاه لءجن  
ا نه ما ُعن اللليت فإحمه ملن أعطاه له، وال حي ال ا، اجاز  ورثة؛  ولص كان زاحلوا
وال عا  فيه عنوحما مصت، الرجين عنوحما   يهلل وآليم، واهلل و هلل  عاد فيه ور  ،
 رب العاملني.

ا، الكالم علل املرض امل  و، املرض علل قصهلم: تعا،    احم قين املؤلف 
 طصيين، ف ا حك ه  أو ميمن

ٍَّ أو فاِلجٍ وَمن اْمَتدى   .َمَرُضه ِبُ ذاٍف أو ُس
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ااقام ما هكره، ا ن هكر املؤلف ااقام، أما السين والفال، فقو هكره املونف 
من  ق ين، وقاح: عنوحما أوح السين ليي مبخصف، و  ر الفال، املونف 

ق ين قاح: أوح الفال وصف، و  ره ليي مبخصف، وأوح السين ليي مبخصف، 
قوص   نا عنو قصله: "وان ام و مرله  قام  أو آينٍّ أو و  ره وصف، فهقا امل
 .فال" علل غي ما آ ق

  ر الفال،  ناك قلنا:   ر السين، فنقصح  حنن قلنا: أوح الفال، اهاا حمقصح  نا:
  نا: يف أواحلين السين ام و، فهقا له حال ان؛

 : أن يليمه الفراش، فهقا حك ه كاملخصف.الحال  اُول 

أن ال يليمه الفراش، فهقا ليي كاملخصف بين كالو يهلل، وهلقا   :الحال  الثاني
 ني فقاح: هكر املؤلف اهللال

َِّ ماِله.  طَْعه بِفراٍو فِمنَ  ْْ  ولم يََ

اها مل يقط  هل  املرض بفراش، الرجين أ ابه  قا املرض واآ  ر يف حياته ها ب 
 ا اش ف ت، يواوم، أشة، ف ورفه   يهلل من كين ماله، وأما اها أليمه الفر 

 اهللكم 

 والعْكُس بالعكِس. 
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يعا عكي اها قطعه بفراش يعا اها أليمه الفراش فإحمه ال يكصن من كين ماله، 
مسألةا  نا ت علق  ساب  تعا، وااا من ثليت املاح،   هكر املونف 

 ثليت املاح، م  حنسب ثليت املاح  قاح:

 ويَُْعَتبََُر الثَ َُُّ  عنَد م تِه.

قد اهل ة ك ا هكرحما قو يعطيه شةل و ص حموف ماله، عنو عنو املصت؛ أحمه و 
املصت يكصن اللليت، العم  يف هل   اح املصت، قو يعطيه شةل  ون اللليت،   

 عنو املصت يكصن أكلر من اللليت، فالعم  يف هل  عنو املصت.

الفروق بين العطي  يف  قا ال اب، و ة   ر مسألة ،  المسعل  الخامس 
 وال صي :

 :هللك ان السابقان اللقان هكرحما ا يف املرض املخصف، و اا ن ا

 .عوم   ة اهل ة للصارث اال بإجاز  الصرثة 

 .وعوم   ة ما زا  علل اللليت اال بإجاز  الصرثة

تش ك اهل ة يف مرض املصت، والعطية يف مرض املصت م  الص ية يف  قين 
ية، صت وعلل الص اهللك ني،  قان اهللك ان ينط قان علل العطية يف مرض امل

 أليي كقل   بلل.
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ص ية، ما  ة ال بقة عنوحما أرب  مساحلين   لف فيها العطية يف مرض املصت عن
  قه املساحلين اأربعة 

 :اُول 

َُوى   وُيَس ى   َُوىِل فا ِف والمَتَعخِِّر في الَ ِصيىِ ، ويُبدأُ با َْدِّ  ِل في الَعِطيىِ .بيَن اْلُمتََ

يف مرله املخصف، جاله اليوار يف املس شفل، فهاله الياحلر  قا الرجين ملا كان 
يوره، لان جال يالاأوح، قاح: أحمد ل   وية مليصن لاير، تفضين  قا الشي ، و 

 ل  مليصن لاير، واللاليت جال ييوره ل  مليصن، ما شال اهلل! ها كرمي. :قاح

حوين  كين  لقلفل ا مات  قا الرجين الصرثة ي  لصن عن ال كة، ما فيه تركة، ما ا
م،ن زاره من املرلل أعطا م  وايا وعطايا، الصرثة هلم حق يف من  ما زا  علل 
 اللليت، ف ا الع ين   ين حمقصح: متسكصا  ؤالل وتأ قوا من كين واحو منهم اللللني 

ال، متشة بال تيب، أوح واحو أ ق مليصن، ال كة تسعة مليصن، فهقا الرجين عنو 
ه مليصن، جال اللان أعطاه مليصن، جال اللاليت جال اأوح أعطا تسعة مليصن،

 أعطاه مليصن، جال الراب  أعطاه مليصن، جال اخلامي... ا،   ره.

أ ل ال س  ماليني كلها، الصرثة هلم حق أن أنعصا من الراب  وما بعوه، وهلقا قاح: 
 ."  بين المتْدف والمتعخر في ال صي وُيس ى "
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املس شفل كل ا يأتيه واحو، يك ب له و ية، أما الص ية؛  قا الرجين و ص يف 
أو ة ل  مبليصن، ويك ب و ية يف الساعة كقا يف يصم كقا، ويعطيه و ي ه 

ريقة بالض ط، يص ة له مبليصن، حمفي الطو لان الو صمة ُيشهو عليها الشهص ، ويأش 
 اف ض واحو و ية وواحو عطية، ماها تقصلصن 

هلم  لم؛ أ م م ساوين، كين املص ،  احب الص ية يو ين النقص عليهم كله
ك ابة الص ية أو ال لفظ   ا يوال أو  ؤالل ملكهم حيوين عنو املصت ال عنو

بالص ية، خبالف العطية، الحمثنا الفرل! فأ  اب العطية حمقصح اأوح واللان 
واللاليت اهلل ي ارك لكم، الراب  وأحمد حمازح  ؤالل ي فا صا م  الصرثة، ان أجازوا ف ها 

  د، وان مل أييوا فإ م يرجعصن.وحمع

أما يف  صر  الص ية ال، فإ م أنعصن اا ي ؛ أن اا ي  علل حو السصال، و قا 
وُيس   بين المتْدف والمتعخر في ال صي ، ويُبدأ باُول فاُول "معىن قصله: 
 ."في العطي 

 بني الص ية والعطية يف مرض املصت، أو يف مرض وصف: الفرق الثاني

 َيْمَُِّ  الرج َع فيها. وال

العطية يف املرض املخصف ال أل  الرجصي فيها اها أعطاه وق ض،   ٌة الزمة، ال 
أل  الرجصي فيها، خبالف الص ية، قاح:  ق مليصن،  قه عطية، أعطل واحو 
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مليصن، فق ضها يف حياته،   ما زاره مر  أ رم، قاح: ما ييورن آث ق ا منه، 
 ه حق  ليي له حق أن ين يعها.وأرا  أن ين يعها، ل

أما الص ية، ك ب له و ية، قاح: اها مد فل  من ال كة مليصن، وما عا  زاره 
فقط ييورن أجين املليصن، ك ب أن أشهوكم أن  ،قاح:  قا ما يريو مر  ثاحمية،

و يد لفالن مل ية، تُل ل أم ال  مل ية الص ية، حيق له الرجصي يف الص ية؛ أن 
 تنفق اال باملصت،  قا الفرل اللان بني الص ية والعطية.الص ية ما 

 

 :الثال 

َْب ُل لها عنَد ُوج ِدها.  ويَُْعَتبََُر ال

قل ، اها هب أو املص صب له، فالعطية كحنن شرطنا يف اهل ة الق صح من ق ين امل َّ 
 الق صح ق لد، املع م أعطل للشخص عطيةا قاح: تفضين، مليصن  وية ل ، قاح:

عنو املصت  عنو اهل ة ال عنو املصت، أما الص ية قاح:  موعنو اهل ة، أ عنو الق ض
اها مد أو ة لفالن مبليصن يع م ق صله عنو مصت املص ة ال عنو ال لفظ بالص ية، 

 :الرابا

 ، وال ِصيىُ  بِخالِ  ذل .اويََْثُبُت اْلِمَُّ  ِإذً 
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طال، والص ية نو ا ع  يعا يل د املل  يف العطية ع"ويل د املل  اهاا"ما معىن 
خبالف هل ، فال يل د املل  يف الص ية اال عنو املصت؛ وهلقا ح  لص اش طنا 

 عصحما حمعطيكم ملاح فيه اجاز  الصرثة يف الص ية واجاز  الصرثة ، اجاز  الصرثة ملالا 
 يف العطية.

رجيٌن أعطل أحو ورث ه، ملل ا قلنا لكم أعطل ولوه فنول جاحمب اهللرم يف مرض 
ملل  منق م   منق أعطاه، فاأرب  شهصر ااملخصف، ملا مات أجاز الصرثة، مصته 

 ق ين مصت امليد اأجر  ملن  هلقا االبن القل أُعطيد له  قه العطية.

أما يف الص ية رجيٌن مات وأو ل البنه قاح: اها مد ابا يأ ق  قا الفنول، 
ية  ال، د الص ل   منق ك  ف ات الرجين، فأجاز الصرثة هل ، م  يس  ق امله 

د ل  خي لف؛ يف العطية وقد ا عطال، ويف الص ية وقمنق مات امليد، فصقد امله 
 الصفا .

با ه اأعمثم أن أعين  قا القل تعل ناه  الواا  سأح اهلل حم
أن يصفقنا للعلم الناف  والع ين الواحل،  لنا، وحمسأله  احمافعا  ،لصجهه

 احمه ول هل  والقا ر عليه.

 أسوَّ 

َال  اح:  ين لءب أن ُيمئ يف  يات اأعضال وحنص ا حميابةا عن ابنه ق :س
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 ئ عن ابنه.: قلنا: ليي لءب أن يُممن ج ا 

َال ا  ص اهللكم ، ماوصفا  ا: هكر املؤلف اهللكم الصلعة يف تورف املريض مرلا س
 ال كليفة 

 : ال أ رل، اهلل أعلم.ج ا 

َال  سصل بني م قوم وم أ ر يف الص ية.: كيف يُ س

 ة له يف و ل بني امل قوم وامل أ ر، يعا لص أن أحو م أُ سصُ قلنا لكم يُ  :ج ا 
صم   د يصم الس د، واللان يف يصم اأحو، واللاليت يف ييصم الس د، الص ية كُ 

 االثنني،   مات امليد، يف الص ية كلهم ي ساوون، ما فيه فرل بينهم.

َال هل   وان مل يشأ ،هر:  ين أب علل اليول الرجصي ا، زوجه كين أربعة أشس
 بس ب طل ه للعلم 

 يف باب عشر  اليوجية، وأحمه اها آافر ل ي -ان شال اهلل-:  قا يأش معنا ج ا 
 .-ان شال  اهلل-عقر  فيهب عليه أن يرج  كين آ ة أشهر، يأش معنا 

َال ام الشرط ، فهين العرف يقصم مق"فإن شرط فيه عصلاا معلصماا ف ي ": يقصح: س
 ن أعطاه أحمه يكاف  م،  ملين رجين ُعرف

 : ما أ رل، اهلل أعلم.ج ا 
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َال  به بعو ا جاز   آ  وؤونما املصلصي القل  :س

 : النكا .ج ا 

َال  : و ين آ ك لصن الورو يف اجاز  حموف السنة س

: ال، ا جاز  تعرفصن هلا أحكامها، فيها  ورات لل شايخ، فيه شيخنا ج ا 
 وحمافعة، فأو يكم فر ة لل ضصر احل العوي ة عنوه  ور  مفيو   /الشيخ

واالآ فا   من العل ال القين... يف ا جاز  غال اا يأتصن عل ال ا، املسهو الن صل 
-من  ارل املوينة، ففر ة لالآ فا   منهم، أما  رآنا في صقف لنس فيو منهم 

 .-ان شال اهلل

ٍَّب يْتن "": تعا، قصله  َ عين تباع َو ل آ يين  قا عل ي  ز هب َ 
 ور أم علل آ يين امللاح اهلل

 : ال أ رل، اهلل أعلم.ج ا 

َال ال يق ين اهلوايا   ين  ناك اآ لنال تعا،   : ملاها كان ا مام أمحوس
 يف اآ   اب ق صح اهلوية 

ما كان يق ين اهلوايا، ال أعرف  أحما ال أعرف أن ا مام أمحو  ج ا :
  قا، اهلل أعلم.
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َال: ف ن  س اعات، وقي  ه عشر رياالت تقري اا،  ياا لل اوجوُت كيساا غالفا  س
أل قسم من أقسام اللقطة تُل ق به   ين  ص اأوح أو اللان القل ي     ة 

 أوآاط الناو 

وجو كيي  اعات قي  ه عشر رياالت  نا يف املوينة عنو املسهو  ج ا :
الن صل، يقصح  ص: لص كان الكيي كيسه ما رج  اليه ي  يت عنه، أحمد من أوآاط 

 لناو ا

ن ما هلقا يقصلصن: او اهلل أعلم، علل كين حاح، املسألة  نا مسألة كقيق مناط؛ 
 تعلق ب يان العرف يف الصاق   قا ال ُيش ط فيه االج ها ، هلقا يقصح:

 و ص ا مصا بمممممممالمعمرف أيضمممممممممممممما ورجمَّ 
 

 من آممممممممممممممممممممماحلر املرج مممممممات أقصم 
 وهلممممممم  الممممم جممممميمممممهلل بممممممماجملممممم مممممهمممممممو 

 
 لمممميممممي مبممممخمممم ممممص  عممممن املممممقمممملمممممممو 

  ٌر لكممممين واحمممموفممممالعرف  ص  مممما 
 

 مل يم مممممممأت جم ممممممموه لملهممممممماحمممممممو 
 

 

  

علل كين حاح  قا مرجعه ا، العرف، فإها كان أوآاط الناو أن العشر رياالت 
 ال يُرج  اليها، و قا  ص  ا يف العرف، فإ ا كقل ، واهلل أعلم.

َال:  يقصح: ما الفرل بني الف صم وال وريي  س
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ين الفقي ا ن ملا ملال وريي  ؛ الفرل بني الف صم وال وريي يف أمصر كلي  ج ا :
ي كلم يقصح: املرض املخصف حك ه كقا، فإها واحو و ب عشر ماليني يف مرض 
مصته املخصف،  قا كالم يف ال قعيو، ال قعيو  قا حن ال بعو هل  أن حمنيله علل 

 أفرا  املساحلين.

ه   جالن واحو بعو الورو قاح: يا شيخ، أحما ابا  ار ل معه كقا وكقا، وأعطي
، معينة، ملا حم كلم عن واقعة معينة فن ن حم كلم عن اف ال كقا، املهم أحمه هكر واقعةا 

 ف نييين اهللكم علل أفرا  الناو  قا  ص ا ف ال.

  ين أصز حهي املكان يف املسهو يف الورو  يْ ل:

 ال أ رل، اهلل أعلم. ال  ا :

َال: ل ساول ك ة يف اين علل ا  ر آرًّا ان كاحمد اهلليقصح:  ين أصز أن يفضَّ  س
 عوم الشقال والعواو  

، اهللك ة ال يوور اهللكم "اهللك ة يف ال ساول"الساحلين قاح:  !الحظ ج ا :
حمفر   حمعها وجص اا وعوماا يعا لص قلنا اهللك ة من وجصب ال عويين  ص عوم حوص 

م جعلنا  قه اهللك ة، اهللك ة ال يوور اهللك بينهم وكرا ية وب ضال وغي هل ، لص
 م  العلة وجص اا وعوماا.  اا وعوماا، اهللكم يوورمعها وجص 
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َال:  ين أكن أن تعيو شر  الفرل بني الطريق النافق والطريق املش ك أو غي  س
 النافق 

لناو مجيعاا، شاري رحليسة، شاري فرعة، لكن لالطريق النافق  ص طريق  ج ا :
 ص طريق  النافقالشاري  قا ي وو ويرو  فيه الناو، أما الطريق املش ك أو غي 

، أو يك  صن ل  لصحة Tحرف  ل  عالمة ملينغي حمافق، جتو لصحة والعني 
 ، يعا أحمد تو ين متشة عشر بيصت احم هل الطريق، أُغلق.(مرور ىلة)مك صب 

ملين كان ترون يف حة ا آكان عنوحما يف املوينة، كلي من الشصاري تو ين أني، 
   متر ا،يطثالث أرب  بيصت، تس علل يسارك و علل أين  ثالث أرب  بيصت، 

 غي ا  يعا  قا الشاري ااا ُجعين خلومة  قه ال يصت اأربعة.

  قو يكصن  قا الشاري مل  لل لوية أو لل لو، وقو يكصن  قا الشاري مل  
 هلؤالل الناو، فهقا  ص معىن الطريق املش ك، غي حمافق.

َال:   ين يع م يف املخصف وجص  عالل أو ال  س

: ما  ا ر، كالمهم مطلق، مل يقكروا هل ، لكن  ين وجص  العالل يؤثر  ج ا
طب معله غي وصف  حمعم، تطصر ال يف حمقين ما هكروه من اأمراض املخصفة ا، أن

قو أعين بعض اأمراض الد كاحمد وصفة يف زما م، يكلر من يواب هبا وأصت 
يح يأ ق له  وال من ا، أن تكصن  قه اأمراض أمراض يواب هبا ا حمسان ين
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أحمه   قا ال ش  ،الويولية وال يكلر مصت الناو هبا، بين ينور هل  جوًّا، حمعم
 قو يؤثر.

َال:   (اهللكم ال كليفة)حكم الص ية اب والا لصارث أو مبا فصل اللليت  س

حمعم،  م قالصا: احمه ال أصز، بالنس ة للص ية، لكن العطية ا ن ال حيضرن،  ج ا :
م قالصا: ال أصز وحيرم هل  اال بإجاز  الصرثة، واآ شكله بعض  ص ا شكاح أ 

جاز  الصرثة  ين ا ،م يعا يأ ، اها أجاز الصرثةم، حيرُ العل ال ،قالصا: كيف حمقصح: حيرُ 
 تفيو يف رف  ا   

  ا ر كالم بعض الفقهال أ ا تفيو ح  يف رف  ا  ، واهلل أعلم.

َال  م ، ف"الْبض ما الني بْ ل أو   مال االبن بالتمَّم ": : قاح س
 حيوين رجصعه 

 .: كقل  حيوين رجصعه بالقصح أو الق ض م  النيةج ا 

واهلل تعا، أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني، 
 واهلل و هلل رب العاملني.
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 الدرس ال احد والخمس ن
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 الرحيم. بسم اهلل الرمحن
اهلل و هلل رب العاملني، و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه 

 أمجعني، أما بعو:
أن يفقهنا يف الوين وأن يعل نا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 

عل نا وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 
 بعو:

م  شر  ك اب ]زا  املس قن  يف ا  وار املقن [ يف الفقه علل  ف ازلنا
ُ هَّين أمحو بن حن ين 

، و قا الك اب  ص ا  واٌر -تعا،- مق ب ا مام امل
قنه [ ملصفَّق الوين ابن قوامة 

ُ
،  احب ]املقن [  -تعا،- لك اب ]امل

 و]الكايف[ و]امل ا[.
 ه عن ك اب مطصح كفل الناو بالكايف وأقن  طال ا = مبقن  فق  

 وأغىن مب ا الفقه من كان طال ا = وع وته من يع  و ا حيوين
، وكنا -تعا،– و قا املخ ور  ص للشيخ: مصآل بن أمحو اهللهَّاول 

 يف ك اب الص ايا. قو و لنا فيه ا، ك اب الص ايا، وحم وأ ان شال اهلل 
ر فيه هكيف ك اب الص ايا هبقا ال  صيب، و  -تعا،- اب وئ املؤلف 

 مساحلين.
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اهلل و هلل رب العاملني والوال  والسالم علل أشرف اأحم يال واملرآلني؛ حم ينا 
ى و وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولل سل ني يا رب 

 .العاملني
 :-تعا،- قاح املونف 

 َتاُ  الَ صايا
، وال َت  ُز الكثيُر َ أن يُ ِصَي باْلُخُمسِ ُيَسن  ِلَمْن تَََرَك خيًرا َ وه  الماُل 

، وال ل ارٍث بشيٍ  إال ب جازِة الَ رَ َِ  لها بعَد  َُْجَنِبيٍّ بعَثَر من الثَ َُِّ  
َِّ ِلَمن الم ِت فَتِصح  تََْنِفيًذا، وُتْكَرُه َوِصيىُ  فْيٍر وار ُه ُمحتا ه، وَت  ُز با لُك

ُْْ  بالِْسِر، وإن أَ ال َوارَث له، وإن لم َيِ  الثَُُّ  با ْوَص  لَ صايا فالنَى
ل اِرٍث فصاَر عنَد الم ِت غيَر وارٍث َصحىْت والعْكُس بالعكِس، ويُعتبََُر 
َِْب الم ِت،  ََّه، ويََْثُبُت اْلِمَُّ  به َع بَْ َْب ُل بعَد الم ِت وإن طاَل ال قََ ال

َ ِصيىِ ، وإن قاَل: ي الوَمن قَِبََّها  م َردىها لم َيِصحى الرىد ، وَي  ُز الرج ُع ف
و، إن َقِدَف زيده فَّه ما َأْوَصْيُت به لعمٍرو فَِْدَف في حياتِه فَّه، وبعَدها لعمرٍ 

َِّ ماِله بعَد م تِه وإن لم  َّ ه من َدْيٍن وَحجٍّ وغيرِه منَ  وَيْخُرُ  ال اجُبَ 
ِْيَ  نه شي ه م يُ ِص به، ف ن قاَل: َأد وا ال اِجَب من  ََُُِّثي بُِدَئ به، ف ن َب

 َأَخَذه صاحُب التىبََر ِع وإال َسََْر.
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
ر المصن   ر  -تعال -  َذ هذا الكتا  وه  "َتا  ال صايا"، وَذ

 فيه مسائَ:
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 حكم الص ية.المسعل  اُول : 
 ا.أحصاح تعور  الص اي والمسعل  الثاني :
 ت ير حاح املص ل له. والمسعل  الثالث :
 ق صح الص ية. والمسعل  الرابع :

 الرجصي يف الص ية. والمسعل  الخامس :
اها طاح املص ة، ان ق،وهم، زيٌو فله ما و يد به لع رو،  والمسعل  السادس :

 ف ا اهللكم 
 العالقة بني الصاج ات والص ية. والمسعل  السابع :

 ،وال صي  هي: اُمر بالتصر   بعد الم ت ي ،جما وص وال صايا:
  وُتش هه باباا مر معنا، ُتش ه )اهله ،ة( ، من أل وجه  يقصح: ُتش ه اهله ،ة من حييت
كصن كين  منه ا تمرعاا،  ين  قا   يهلل   ين الص ية تمري  يف و ايا ب معات 

 أم  ناك و ايا من غي تمري  
َه لَّغير في تش ه الصكالة، الصكالة  ة: الص ايا ال   ص بال مري،  ة تُ  ي  َ

والص ية  ،فهي أمره بالتصر   بعد ال فاة، أما الص ية: التصر   حال الحياة
اباا أو ك اباا ب -رمحهم اهلل تعا،–هلا أحكاٌم   ص هبا، وهلقا عقو الفقهال 

  ا اا بالص ايا.
-  حكم الص ية، وهكر املونف  أول مسعلٍ  في هذا البا  ه :

 للص ية  نا مخسة أحكام: -تعا،
 .ف ار ا ُتس،ن 
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 .وتار ا ك،نُرم 

 .وتار ا ُتكر،ه 

 .وتار ا جتصز 

  قه أربعة، واخلامي آيأش معنا يف أثنال الكالم.
مت  ففهص اهللكم علل الص ية باالآ   اب والسرنيَّة،  أما الحكم اُول:

 تك ن ال صي  ُسنىً  مستحب  
 وه  الماُل الكثيُر أن يُ ِصيَ  ،َمْن تَََرَك خيًراُيَسن  لِ "قاح املؤلف: 

نال صي  المسن ن  هي: ال صي  بالُخُمس"؛ اهاا باْلُخُمسِ 
،
ن  مل

،
ترك ماالا   ، مل

،ن ترك  ياا" و ص املاح الكلي عرفاا.
 كلياا، قاح: "ُيس،نر مل

ملاها مل  ،"وه  الماُل الكثيرُ  ،ُيَسن  ِلَمْن تَََرَك خيًرا"ملاها قاح املونف: "
، ما نُنها وردت في الْرآيقين: "ملن ترك ماالا كلياا أن يص ة باخلُُ ي"  

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) ة ا ية  

، وان كان وجصب الص ية [110]البقرة:(   ې ې ى
 اللابد هبقه ا ية منسص اا.

،ن ترك  ياا، و ص املاح الكلي، إًذا ما حكم ال صي   
الص ية املسنصحمة  ة مل

 ص حو املاح الكلي  الُعرنف، املاح الكلي ُعرنفاا، هلقا قو يكصن املاح كلياا ما 
 يف بلو   ون بلو

 وكين ما احم ىن علل العرف يوورن ..... معنه وجص ا عوما  ور ال وورن 
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فقو يكصن ملالا ماحلة لاير ليسد ماالا كلياا يف بلو، ولكن قي  ها وقور ا يف 
 ا و كقا.بلو    ر يُعور ماالا كليا 

"؛ أحمه ُيس  ،ب أن يض  الناو ك ا ور   قا عن أن ي صي بالُخُمس"
بعض الو ابة، وو ت أن الناو حطصا من اللليت ا، اخلُُ ي، ُعلهم، أن الص ية 
ن له ماح كلي، 

،
لواحب املاح الكلي مسنصحمة باخلُُ ي، ما زا  عن اخلُُ ي مل

 ما حك ها 
 م ال صي  في حالتين َتحُرف:وهذه هي الحال  الثاني : حال  تحري

َُْجَنِبيٍّ " الحال  اُول : لص ية بأكلر من "؛ اوال َت  ُز بعَثَر من الثَ َُِّ  
 اللُليت أجن .

لر "؛ اهاا ال أصز لإلحمسان أن يص ة بأكوال ل ارٍث بشي ٍ " الحال  الثاني :
ليت لمن اللُليت أجن ، وال أصز له أن يص ة لصارث  بشةل، ال بأكلر من ال

 وال بأقين منه.
 نا هكر املؤلف أحمه ُيسنر الص ية باخلُُ ي، وال أصز بأكلر من اللليت، 
أ  هلل عنوحما ما فصل اخلُ ي و ون اللُليت، ما حك ه  ااصاز، أصز أن يص ة 
بقل ، اهاا ال أصز أن يص ة بأكلر من اللليت، وال يص ة لصارث،  اتان 

الص ية  ة بأكلر من اللليت، وكرميمسأل ان مه  ان يف الص ية، كرمي الص ي
 للصارث.

؛ اها و َّل "إال ب جازِة الَ رَ َِ  لها بعَد الم ِت فَتِصح  تََْنِفيًذاقاح املؤلف: "
ا حمسان أجن   بأكلر من اللُليت، أو و َّل لصارث  باللُليت أو  وحمه أو أكلر 

صرثة   َّد أجاز ا المنه، فأما أن أيي الصرثة  قه الص ية، أو أالَّ أييو ا، فإن 
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 قه الص ية، و ين تو يهلل الصرثة للص ية تنفيٌق لص ية املص ة أم  ص احمشالٌ 
لل  لي  منق ا جاز   قاح: ال، توهلل تنفيقاا لص ية املص ة، فاملل  حيوين 

 عنو اجاز  الصرثة منق مل .
يعا لص أن احمسان قاح: الفنول الفالن  صار اهللرم أو ة به لنور، و قا 

ل  ص أكلر من اللُليت، أو كان حمور وارثاا، فل ا تصيف  قا الرجين احمش ين الفنو
ُو،  بوأوا ي  لصن يف الص ايا، قالصا: فالن له و ية، ما 

الصرثة وبعو مو  من امل
ن  قه 

،
رأيكم  قالصا: ميي ا، بعو وفاته بقة الفنول ثالثة أشهر له أجر ، مل

 .  ُنها صحىت تنفيًذااأجر   لل ص ل له
راه  ال صي :ال  حال  الثالث : وهيَ 

إًذا "؛ ا ه وُتْكَرُه َوِصيىُ  فْيٍر وار ُه ُمحتم  تكصن الص ية مكرو ة  قاح: "
راه  ال صي  هي التي تحَْ فيها أمران:  حال َ 

 أن يكصن املص ة فقياا. اُمر اُول:
 وأن يكصن وارث  قا املص ة ى اجاا. اُمر الثاني:

 خر  من هذا ص ر:
  رل ال ا، فقو عرفنا حك ه )م،ن ترك املاح الكلي(.  ر اُول :الص

 رل بقصله: "وارثه ى ال" ما لص كان الصارث غي ى ال،  الص رة الثاني :
رجين فقي عنوه ماحلة لاير وورث ه أ  اب ماليني، فأو ل بلُليت  قه املاحلة، 

  ين ُيكر،ه أم ال  ال ُيكر،ه هل .
  ل صي :الحال  الرابع : هي ج از ا
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َِّ ِلَمن التكصن الص ية جاحلي  وليسد مب رمة، و ة: " َوارَث  وَت  ُز بالُك
ن له وارث، أما له

،
"؛ آ ق معنا أن الص ية بأكلر من اللُليت ُىرَّمة، و قا مل

 شخٌص ليي له وارث فيهصز له أن يص ة بكين ماله.
 .اهاا  قه أربعة أحصاح: االآ   اب، وال  رمي، والكرا ة، وااصاز

إل  مسعل  وهي: ما الحكم فيما ل   -تعال –  م انتَْ المصن  
 تعددت ال صايا  

 قا رجين ق ين أن أصت، يصم من اأيام قاح: اها مهد فأو ة باللُليت لنور، 
مر  ثاحمية جال زاره شخص   ر قاح: اها مد أو ة باللُليت لسعيو، مر  ثاللة 

و ة لم، املر  الرابعة قاح: أجاله شخص قاح: اها مد أو ة باللُليت لطل ة الع
باللُليت لفالن، ما اهللكم   ين امل أ ر ينسخ امل قوم أم ال   قا القل يقكره 

 ، وآيُ ني أيضاا املسألة مر ا أ رم.املونف 
أما أن يفة اللُليت   ي  الص ايا، وأما أال، يفة هبا،  إذا تعددت ال صايا:

ا،   أو ل حمه أو ل باللليت هلقالقل هكرحماه أال، يفة اللليت   ي  الص ايا؛ أ
 ، فما الحكم باللليت هلقا،   أو ل باللليت هلقا

ُْْ  بالِْسرِ قاح املؤلف: " ؛ ي شاركصن، "وإن لم َيِ  الثَُُّ  بالَ صايا فالنَى
فهؤالل املقكصرين يف امللاح السابق ي شاركصن يف النوف، لكن لص قاح علل 

ك اب  و  الفقه[ لييو، وأو ة بآ يين امللاح: اها مد فأو ة بك اب ]شر  ع
]الكايف[ لع رو، وأو ة بك اب ]امل ا[ ل كر،   بعو هل  وجوحما أن  قا 
ن حمعطة  يو ين النقص علل  

،
القور القل أو ة به قي  ه ت هاوز اللُليت، مل

 كين واحو  منهم، فن سب اللُليت.
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هاا  اأفرض قي ة  قه الك ب مخس احلة لاير، واللُليت  ص ماحل ني ومخسني لاير، 
 كين واحو  منهم يأ ق حموف ما أو ة له به.

لص قاح: أو ة لييو مباحلة، وأو ة لع رو مباحلة، وأو ة لسعيو  مثاله آخر:
مباحلة،  قه كم  ثالواحلة لاير، مات الرجين وترك ثالواحلة لاير، ماها حمعطة زيو أم 

 ع رو أم آعيو  حمعطة كين واحو  منهم ثالثة وثالثني لاير.
 ما الحكم ل  تغيىر حال الم ص  له: في البا :المسعل  الثالث  

حنن قلنا: الص ية لصارث  ال توهلل، والص ية لءجن  توهلل يف حوو  اللُليت، 
لص أحمه شخٌص فأو ل له و ص أجن ، فل ا مات امليد ق ين وفاته أ  هلل  قا 

 الشخص وارثاا، أو العكي، ف ا اهللكم 
، ر، فأو ل أحو أحفا هرجيٌن له ابن واحو، وأحفاٌ  ُكلُ  ص رة المسعل :

قاح: يا فالن ل  من ال ،هكة كقا، عنوما أو ل له وارث أم أجن   أجن ؛ 
، ق ين أن أصت  قا املص ة مات  قا اهللاجب،  قا ُنه مح   ه باالبن

االبن مات، فل ا مات املص ة أ  هلل املص ل له وارثاا، ف ا اهللكم يف الص ية  
إن َأْوَص  ل اِرٍث فصاَر عنَد الم ِت غيَر و  قا القل يقكره املؤلف، قاح: "
 ".وارٍث َصحىْت والعْكُس بالعكسِ 

أن املع م يف حاح املص ل له  ص وقد مصت املص ة، فإها   وخالص  ذل :
كان وقد مصت املص ة وارثاا ف ا اهللكم  ال توهلل الص ية اال بإجاز  الصرثة، 

 از ،  قا معىن قصله،واها كان وقد املصت غي وارث   َّد الص ية بال اج
ر ُن وقت الم ت غيأحمه أو ل لصارث فوار عنو املصت غي وارث    د؛ 

 ، وعكسه بالعكي.وارث
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رجين له أحفا ، وليي له أبنال، أبناله كاحمصا ماتصا، قيين: يف  عكسه مثاله:
حا ث، وقيين: يف غي هل ، املقوص  أن له أحفا ، فأو ل أحو أحفا ه، 

 ية  ال توهلل، ق ين أن أصت كان جال له ولو، ُولهو، له ابن ابنه، ما حكم الص 
 ولو،  قا الصلو ماها فعين  حهب  ؤالل اأحفا .

 ،ُنهم وقت الم ت لم يك ن ا وار ينفهقه الص ية توهلل أم ال  توهلل؛ 
 وباهلل ال صفيق.

 المسعل  الرابع : قب ل ال صي ، وفيه مسائَ:
 يها من ق صح، املهل  يف، الص ية البو فالمسعل  اُول : وقت قب لها

مهلكاا  الص ية ُيش ،ط فيه ق صح املص ل له، فال يلُ د املهل  له اال بق صله، ليسد
جمياا، املهل  يف الص ية ال ين قين مهلكاا جمياا مبهر  مصت املص ة، فالبو من 

 ق صح املص ل له.
 ما ه  ال قت المعتبر لْب له  عند ال صي  أف عند م ت الم صي  

ََّه"املؤلف: قاح  بَْ َْب ُل بعَد الم ِت وإن طاَل ال قََ عنوحما ق صح   "ويُعتبََُر ال
عنو الص ية ق ين املصت، فهقا غي مع م، وق صٌح بعو مصت املص ة فهقا  ص 

 لها "؛ يعا ال يش ُط يف هل  أن يقوإن طالالق صح املع م، قاح املؤلف: "
 فصراا، ااا  ة علل ال ا ة.

َِْب الم تِ "  أ ر الْب ل ما ه  املسألة مسألة  "؛  قهويََْثُبُت اْلِمَُّ  به َع
 الفية، تاريخ متلر  املص ل له للص ية،  ين  ص بق صله من يصم الق صح أم  ص 
من يصم املصت  يعا اها قالصا: فالن مص ة ل  بفنول  صار اهللرم، قاح: ق لد 

 ُىرَّم قاح: ق لد الص ية. 1الص ية، تاريخ 
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 ملالا شهر هل القعو ، وقيين لل ص ل له: ل  و ية، قاح: الرجين مات يف
ق ل ها يف ُىرَّم، عنوحما شهرين، شهران ماليان، ملكية الفنول  الح الشهرين 

ن  علل حسب كالم املؤلف 
،
ُنه قال: أ ا لل ص ل له؛  املاليني مل

َِْب الم تِ " ، و قا ؛ اهاا يل د املل   نا بأثر رجعة"ويََْثُبُت اْلِمَُّ  به َع
 القل شرحنا عليه أوالا يف قوة الفنول لإلجاز .

أحمه يلُ د املهل  من ق صله، و ص املق ب علل ا طال  الْ ل الثاني: 
امل أ رين ك ا يف ]ا قناي[ و ]املن هل[، أن املهل  ال يل د اال من الق صح، 

 ح   احب ]اليا [  الف قصله  نا قصله يف ]ا قناي[.
 و ]املن هل[ أن املهل  يل د من وقد الق صح، الف   ]ا قناي[ فعلل قصح

املالية  ة يف مهل  م،ن  يف مهل  الصرثة، مهل  الصرثة ملاح مصُرثهم ملٌ  جمل 
 ين قين مبهر  املصت ا، مهلكهم، ال يف قر ا، ق صح، خبالف الص ية.

 امسعل   الث  في قب ل ال صي  وهي: ل  أن اُنسان قَِبَ ال صي   م ردىه
 فما الحكم 

 هلد،   اها ق، هين الص ية، قاح: ق، "  وَمن قَِبََّها  م َردىها لم َيِصحى الرىد  "
قاح: ال، ال أقن ُلها، مبهر  ق صله   لد يف مهلكه، فنقلها من مهلكه ا، مهل  

نها ُغيه حي ال ا، آ ب حماقين لل هل ، أما جمر  رُ ه للص ية فهقا ال يوهلل؛ 
 .دخَّت في ِمَّكه

يريو أن يُرُجعها ا، الصرثة  يرُجعها للصرثة علل آ يين اهله ،ة، وهلقا اها قاح: 
ال أريو الص ية،  ة لكم يا أيها الصرثة، قالصا: ق، هلنا،   لد هلم علل آ يين 

 اهله ،ة بعو متلركه هلا.
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 المسعل  الخامس  في هذا البا : هَ ي  ز الرج ع في ال صي   
وَي  ُز " ظ بص ية،  ين له أن يرج   قاح املؤلف:احمسان ك ب و ية أو تلفَّ 

 صز له أن يرج  يف الص ية ا، أن أصت، بعو املصت أ"  الرج ُع في الَ ِصيى ِ 
 وإن قاَل: إن َقِدَف زيده فَّه ما َأْوَصْيُت به لعمرو فَِْدَف في حياتِه فَّه"

صار ول   قا الرجين أو ل لع رو، قاح: اها مد فعنول فن"  وبعَدها لعمٍرو
اهللرم أو ة به لع رو، بعو هل  فكر وشاور عقله قاح: اها ق،وهم زيٌو من السفر 
فله ما أو يد به لع رو، ما  ص  الفنول، الرجين له أن يُ ُي يف و ي ه أم ال  

 له حق أن يُ ُي يف و ي ه.
فإن ق،وهم زيٌو ق ين مصت املص ة أ   د الص ية لييو، وراحد علل ع رو، 

سان ُن اُنمل يم،قنوهم زيو ح  مات املص ة فإحمه ال يكصن له هل ؛ أما اها 
َ أن يعتي السبب الم جب لتغيير ال صي   ،له أن يُغيِّر وصيته، لكن مات قب

 لها حالتان:
 .أن يقوم زيو يف حياته، فله 

 .وان مل يقُوم اال بعو مصته، فإحمه لع رو 

 المسعل  السابع : عالق  ال اجبات بال صي : 
َِّ ماِله بعَد م تِه وإن ْخرَ ويَ " َّ ه من َدْيٍن وَحجٍّ وغيرِه منَ  ُ  ال اجُبَ 

َِْي منه شي ه ف، ف ن قاَل: َأد وا ال اِجَب من  ََُُِّثي بُِدَئ به، لم يُ ِص به  ن َب
 ":َأَخَذه صاحُب التىبََر ِع وإال َسَْرَ 



2499 
 

كة، ما ال  ا ن الصاج ات: من الويصن واليكصات والكفَّارات ُ ر،ل من كين 
معىن من كين ال ،هكة  يعا ال   ص باللُليت، يعا لص أن ا حمسان أ رجنا  قه 
الصاج ات فاآ  رقد النوف، أكلر من اللُليت، اآ  رقد ال كة كلها، خنرجها 

 أم ال  ااصاب: حمعم، خُنرهجها.
ن "؛ م،ن القل خُيرهل  م ا لل ههصح، م، ُ  ال اجبُ وَيْخرَ فاملؤلف يقصح: "

ل خُيرهل  الصرثة، اال اها كان الشخص له و ةٌّ قو أو ل، قاح: اها مد الق
فالن ي ص، آوا  الويصن فإحمه خي ص به، وهلقا يقصح يف ]الروض[: "فُيخرُل 
قوَّم واال فالصرثة واال 

ُ
و ةٌّ فصارٌث ف اكم"، ان كان  ناك و ة، فهص امل

 فالقالة.
يني، واهللىل الوينن: حقصل ا  م"؛ وغيههُل الصاجُب كلره من  ،ينن  وح،ىلٍّ وخي،نر، "

"؛ من كيُن مالهه، "و يصن اهلل  وحنصه: حقصل اهلل 
 يف قر هل  يعا ال"  بعَد م تِه وإن لم يُ ِص بهوال خي ص هل  باللُليت، "

 ا، و ة.
لص و َّل وقاح: اها مد ا فعصا تكاليف اهللىل، اها مد أ رجصا زكاش، 

م اال اها قاح: اها مد فأ وا الصاجب من اللُليت، خي لف اهللكم  ال خي لف اهللك
أ  هلل عنوحما اللُليت ا ن اها قاح: فأ وا الصاجب من اللُليت، مر  جاله شخص 

 ما الحكم هنا قاح: أعطصا فالن من و يد عشر   الف لاير، 
جئنا حمؤ ل الصاج ات من زكصات  وحىل  واآ  رقد اللُليت وزا ت عليه،  ين 

 ن قاَل: فةل  ال ي قل له شةل، وهلقا قاح املؤلف: "ي قل هلقا املص ل له ش
َِْي منه"؛ يف اللليت، "َأد وا ال اِجَب من  ََُُِّثي بُِدَئ به  رجنا "  شي ه  ف ن َب
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اهللىل واليكا  والويصن ف قة عنوحما من اللليت مخسة  الف لاير، حمعطيها لل ص ل 
َِْي منه شي ه َأَخَذه "له القل أو ل له بعشر   الف،   ُب التىبََر عِ صاحف ن َب

  احب ال مي، املص ل له."  َسَْرَ " يعا وان مل ي ق، شةلٌ وإال"  
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 باُ  اْلُم َص  له
َُ منه ب ثََُُِّثه، ويََْعِت َْْدرِه، ويَعُخُذ َتِصح  ِلَمْن َيِصح  َتَمَّ ُكه، ولَعْبِده ِبَمشاٍعَ 

ََ، وبمائٍ  أو ِبُمَعيىٍن ال َتِصح  له، وَتِصح   ٍَ و الفاض ََ بَحْم ٍَ َتَحْى ُوج ُده  لَحْم
ََّها، وإذا َأْوَص  َمن ال َحجى عَّيه أن َيُحجى عنه بعَْلٍ  ُصِرَ  من  ََُُِّثه  بَْ قََ
َفَد، وال َتِصح  لمٍَّ  وَبهيمٍ  وَميٍِّت، ف ن َُونَُ  َح ىٍ  بعَد ُأخر  حت  يََنَْ  َم

َ  لََّْحيِّ  ََ َوصى  لَحيٍّ وَميٍِّت يُعََُّم َمْ تُه فالُك  فالنْصُ ، وإن َوصى  ، وإن َجِه
نََْيِه وَأْجَنِبيٍّ فَََردىا فَّه الت ُسُا.  بماِله البَْ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
َل   إل  با  الم ص  له، وال صي  لها  -تعال –  م انتَْ الم

ان:  أَر
  :ن اُول  ص ة.املالَر

 :ن الثاني  املص ل له. الَر

 : ن الثال  الص ية. الَر

 :ن الرابا  املص ل به. والَر

 :ن الخامس  املص ل اليه. والَر

 وهي الَّفظ نفسه.ال صي : 
 ه  الشخ  الميت.الم صي: 
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 ه  الذي سنعطيه المال.الم ص  له: 
 ه  المال الذي يُعط .الم ص  به: 
 فيذ ال صي .وه  ال صيم الذي يت ل  تن الم ص  إليه:

َل   ر الم  ست مسائَ: -تعال –في با  الم ص  له َذ
 م،ن توهلل الص ية له. المسعل  اُول :
الص ية لل  ين وباهلل ين، الص ية لل  ين  ا لةٌ يف ال اب، المسعل  الثاني : 

 به. ُنها من با  الم ص أما الص ية باهلل ين فقكر ا املؤلف  نا اآ طرا اا؛ 
، قاح: ا فعصا كقا يف حوو   اها أو المسعل  الثالث :   ل بع ين  وحو  له ماالا

 كقا.
 م،ن ال توهلل الص ية له.المسعل  الرابع : 

 ان و َّل هللة  وميد.المسعل  الخامس : 
 ان و َّل البنينه وأجن ، ف ا اهللكم المسعل  السادس : 

 نبدأ بالمسعل  اُول : َمن تصح ال صي  له:
َتِصح  ِلَمْن  :باُ  اْلُم َص  له"اح: لابطاا ومس لنيات، فق هكر املؤلف 
 ه ه :َمن تصح له ال صي  ضابط"؛  قا لابط املص ل له، َيِصح  َتَمَّ ُكه

 جاحلي ال َّ لر ، م،ن توهلل متلركه،  قا  ص اأ ين.
و ص شخص ال يوهلل متلركه وتوهلل الص ية له، م،ن لكن هناك استثنا : 

لركه، وهلل متلركه أم ال  ال يوهلل متفإن الع و علل املق ب ي"  ولَعْبِده"  ص 
 لها حالتان:فإها أو ل للع و بشةل، ف ا اهللكم  



2503 
 

أن يص ة له مبشاي  من ال كة، فيقصح: ا فعصا هلقا الع و  الحال  اُول :
  فما الحكم ثليت، ا فعصا هلقا الع و و كقا، 

ثََُُِّثه" ليت أو الرربُ  لُ اهاا يوهلل أن يص ة لع وه باملشاي كال"  ولَعْبِده ِبَمشاٍعَ 
 ان:فعندنا حالتأو اخلُُ ي، فإها أو ل له باللُليت أو الرب  أو اخلُ ي، 

ان كاحمد قي  ه أكلر، يعا الع و قي  ه مليصن، واللُليت القل أو ل  اُول :
َْْدرِه"به للع و حموف مليصن، ف ا اهللكم  قاح:  َُ منه ب يع ق منه بقوره   "ويََْعِت

يت، يعا  قا الع و قي  ه مليصن، وُأ ة له باللُل اها كاحمد قي ة الع و أكلر،
 اللُليت حموف مليصن، يع ق حموف الع و وي قل النوف.

و، أن يكصن املص ل به للع و أكلر، قاح: أو ة باللُليت للع الحال  الثاني : 
ََ ويَعُخُذ االع و قي  ه مليصن، واللُليت مليصحمني، ف ا اهللكم  قاح: " يعا "  لفاض

 ق ال اقة، فيع ق من املليصن ويأ ق مليصن.يع ق الع و ويأ 
قصح: أو ة فيالحال  الثاني  في ال صي  لَّعبد: أن ي ص  له بمعين: 

لع ول مباحلة ألف لاير، أو ة لع ول هبقا ال يد، هبقا الفنول، ف ا اهللكم  
 .اهاا ال توهلل الص ية للع و مبُعنيَّ "  وبمائٍ  أو ِبُمَعيىٍن ال َتِصح  له"

 ثاني  في هذا البا : ال صي  لَّحمَ وبالحمَ:المسعل  ال
ََ " قاح: ٍَ َتَحْى ٍَ ولَحْم ََّها وَتِصح  بَحْم بَْ  ":ُوج ُده قََ

  " ٍَ اهلل ين  نا مص ل له أم مص ل به  أول مسعل  هنا: "يصح بحم
 مص ل به، اهاا هكره يف ال اب  نا اآ طرا .

ه، الص ية  ، قاح: بشرط أن ي  قق وجص والمسعل  الثاني : ال صي  لَّحمَ
 لل  ين هلا  صرتان:
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يقصح: اها مد أعطصا اانني القل يف بطن فالحمة مليصن لاير، ف ات  قا 
الرجين، يُعطل  قا اانني أم ال  ان كققنا أحمه كان مصجص اا عنو الص ية فإحمه 
يأ ق املليصن، اها ُولهو، أقلن يعا  قا الرجين مات بعو ثالثة أشهر، وبعو مصته 

لص ، ومن يصم الص ية ا، يصم وال ته مخسة أشهر، يُم ، ،قق وجص ه بشهر جال املص 
 أم ال  ي  قق.

أرب   :أقين اهلل ين علل املق ب آ ة أشهر، وأكلر اهلل ين عندنا قاعدة:
آنني،  قا يعا اهللنابلة يُفُرعصن يف اأحكام علل  قا اأآاو، ط عاا  قه 

 املسألة يف الطب فيها  يت.
يوهلل الص ية   ين أم ال يوهلل  يوهلل، بشرط:  املؤلف قاح: هنا مسعل :
 كقرق وجص ه.

اف هلل باب املص ل به عنو الص ية، اقرأ ك اب املص ل به، يعا  ص ملا قاح: 
اانني القل يف بطن فالحمة له مليصن، اك شفنا أن بطن فالحمة ما فيها جنني 
  لوقد ما  ص قاح، يعا  ص ا ن يقصح: اانني القل يف بطن  له مليصن، ط

ما يف بطنها جنني، وجال جنني بعو ا، محلد بعو  قا الكالم بشهر، وقد 
 الص ية  ين كان يف أحو  ال، فال توهلل.

يقصح: ما يف بطن  قه الناقة أو ة به،  لكن ال صي  بالحمَ ص رتها:
عنوه حماقة وحامين، قاح: ما يف بطن  قه الناقة، اانني املصجص  يف بطن الناقة 

ل ، مات الرجين القل أو ل، وكقَّقنا أحمه عنو الص ية  ث و بن منيف،  ص 
 كان يف بطنها يف محين، تأ قه أم ال  تأ قه، و قا كالمه.
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ن َتسَّيِمه  َتِصح  بما يََْعِ ُز ع: باُ  اْلُم َص  به " في با  الم ص  به:
َُ حي انُه وش رتُه ما ُيْحَم  َ ٍَ وطَيٍر في اله اِ ، وبالمعدوِف   اآلن "َآِب

ص باملعووم ك ا حي له حيصاحمه يف املس ق ين، ما   هلل الص ية مباها تويْ ل: 
، توهلل أم ال  توهلل.  حامين أ الا

ٍَ ؛ اهاا حمرج  لل ص ل له، قصله: ""بحمَ"و نا قاح:  تحَْ ""، كل ة بحم
"؛ ترج  ا، هلل ين أم   ين، أم وهلله ين كال ا  يو هلل تعارض يف كالم وج ده

 أ  هلل يف تعارض، فكيف حمصُفق   املونف، اها أرجعنا ا ا، املسأل ني
يعا اأفضين له أن ال يكصن يف محين، يقصح: ع و الكرمي اها كققنا من 
وجص  محين يف بطنه ث د له هل  اهلل ين القل يف ال طن، وان كققنا عوم 
وجص  اهلل ين فله كين شةل  ك ين به بعو هل ، ما رأيكم  يو هلل اأفضين، م  

" ي  عا اها قلنا يرج  لالثنني يقصح: يوهللأن  ا ره  ص قاح: "وتوهلل   ين 
  ين  كقق وجص ه، معنا ا: ما مل ي  قق وجص ه ال يوهلل، وله شةٌل   ر، 

  قا المثا ر، واهلل أعلم.
،  في المسعل  اُول : اش اط كقق وجص  اهلل ين في ،ن أو ل   ين  ُمعنيَّ

 و، فقاح: ما يف بطن  قه الناقة، اهلل ين املصجص  يف بطن  قه الناقة ث
واك شفنا أحمه ما يف محين مصجص ، اهاا اك شفنا أحمه أو ل بشةل  ال وجص  له، 

 ف ا حكم الص ية  ال توهلل.
، فهقه  أما  ص أو ل، قاح: القل آصف ك ين به يف املس ق ين  ص لفالن 
و يٌة باملعووم   ي ة، ان أو ل   ين  أما أن يكصن ُمعيناا فُيش ،ط كقق 
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معني، يعا يقصح: ما ك ين به  قه الناقة فهص وجص ه، أو يقصح: ال، غي 
 لفالن فيوهلل ولص كان معووماا.

 :المسعل  الثالث  في هذا البا : وهي مسعل  ال صي  بالحج ونح ه
َُونَ ُ "  وإذا َأْوَص  َمن ال َحجى عَّيه أن َيُحجى عنه بعَْلٍ  ُصِرَ  من  ََُُِّثه َم

َفدَ  ا رفصا مخسة  الف  قاح: اها مد قا رجين "  َح ىٍ  بعَد ُأخر  حت  يََنَْ
لاير حيىل، يعا  قوا من ال كة مخسني ألف لاير حُي،ىلر هبا عا، تكاليف اهللىل 
عنه مخسة  الف، ماها حمفعين يف اخل سني ألف  حم  يت له عن محلة مرتفعة 
 خب سني ألف  ال، قاح: يُوف،  له حهة بعو حهة، فنورف عليه عشر حهىل.

خبالف م،ن عليه حىل، فإن  قه  "   َحجى عَّيهوإذا َأْوَص  َمن ال قاح: "
 ك ا آ ق أن م،ن عليه اهللىل فإ ا تكصن ملين الوينن يف ال كة.

وإذا َأْوَص  َمن ال َحجى عَّيه أن َيُحجى عنه بعَْلٍ  ُصِرَ  من  ََُُِّثه قاح: "
َفدَ  َُونَُ  َح ىٍ  بعَد ُأخر  حت  يََنَْ نه أن ُعلهم م"  هُصِرَ  من  ََُُّثِ "، ق له: "َم

 قه األف لص كاحمد أكلر من اللُليت ف ا حك ها  ك ال ا، اجاز  الصرثة، 
فإها قاح ا فعصا مخسني ألف حىل، واللُليت ثالثني ألف، ما اهللكم  حنهىل عنه 

 ثالث حهىل، الرابعة واخلامسة ت صقف علل اجاز  الصرثة.
سألة في ،ن ال  قه امل"  وال َتِصح  لمٍَّ  وَبهيمٍ  وَميِّتٍ "المسعل  الرابع : 

ي  لَمن تصح ال صتوهلل الص ية له، و ة معلصمٌة من قصله يف أوح ال اب: "
، فلص قاحيصح تمَّ كه ،ن ال يوهلل متلركه ك ،ل   وهبي ة  وميد 

: "، فال يوهلل مل
اها مد ا فعصا لقم فالن أو لفالن ميد كقا، أو لل ،ل  جميين أو ميكاحليين 

 ال يوهلل.أو اآرافيين أو مل  املصت، فإن  قا 
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كقل  لص أو ل هبي ة، و قا مصجص  ا ن يف بعض الووح ال ربية اها مات 
 يص ة لكل ه أو قط ه، فهقه و ية ما حك ها  غي   ي ة.

ََ ف ن َوصى  لَحيٍّ وَميٍِّت يَ " ، وإن َجِه َ  لََّْحيِّ "   فالنْص ُ عََُّم َمْ تُه فالُك
يو ل كة ماحلة ألف لي حنن قلنا: الص ية لل يد ال توهلل، قاح: ا فعصا من ا

وع رو، ع رو ميد وقد ما أو ل، فأما أن يكصن  ص يعلم أن ع رواا ميد، 
 ف ا اهللكم  قاح: فيكصن الكين لييو، قاح: فيعلم مصته فالكين لل ة.

ان مل يكن يعلم، ال يورل أن ع رو ميد، ف ينئق  يكصن لييو  النوف، 
ََ فالنصْ "فيأ ق مخسني ألف من املاحلة ألف   ". ُ وإن َجِه

نََْيِه وَأْجَنِبيٍّ فَََردىا فَّه الالمسعل  السادس : "  "  ت ُساُ وإن َوصى  بماِله البَْ
اها و َّل قاح: فلصآة كلها، مجي  أمصال الباَّ زيو وع رو، والبن جارحما 
آعيو، أ   د الص ية لالبنني و ا الصرثة، واللُليت البن اايان آعيو،  قه 

ن  
،
 لصارث، و ة و يٌة أيضاا بأكلر من اللُليت، يص ةالص ية فيها و ية مل

  ي  املاح،  قان الصلوين قالصا: حنن ميي  قه الص ية، أجازو ا، أ   د 
 الص ية   ي ة، اهاا كين واحو منهم يأ ق اللُليت، فابن اايان آيأ ق اللُليت.
اها رفضصا وقالصا: حنن غي مصافقني علل  قه الص ية، ف ا اهللكم  ب،ط،ل،د 

لص ية، وأ   د الص ية فقط ىوو    وو ، رجعنا بالص ية من كين املاح ا
ا، اللُليت، مل،ا رجعنا بالص ية من كين املاح ا، اللُليت  قا الرجين اأجن  له 

 ثُليت الص ية، يو هلل له ثليت اللليت، فيأ ق ُتس .
 

 باُ  اْلُم َص  به
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ٍَ وطَيٍر في اله آِب ما   اِ ،َتِصح  بما يََْعِ ُز عن َتسَّيِمهَ  وبالمعدوِفَ 
َْ منه شي ه َبطََّ  ًة ُمعيَىَنً  ف ن لم َيْحُص َُ حي انُه وش رتُه أبًدا أو ُمدى ِت ُيْحَم
ثََُر الَ ِصيىُ ، وَتِصح  بكَِّب َصْيٍد ونحِ ه وبَزْيٍت ُمتَََن ٍِّس وله  ََُُُّثهما ول ََ  

َعبٍد وشاةٍ  َُْا عَّيه ، ويَُ الماُل إن لم ُتِ ِز الَ رَ َُ ، وَتِصح  بم ه ٍلَ  ْعَط  ما يََ
ََ في الَ صِ  ، وإذا َأْوَص  بثَِّثه فاسُتْحِدَث ماالً ول  ِديَ ً َدخ يىِ . االسُم الُعْرِفي 
  وَمن َأْوَص  له ِبُمَعيىٍن فَتََِّ  َبطَََّْت. وإن أَتََََّْ  الماَل غيُره فه  لَُّم صَ 

َِ لََّ ر ِ .   له إن َخَرَ  من  ََُُِّ  الماِل الحاص
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

، فإن "  باُ  اْلُم َص  به" ، وقو ال يكصن أمصاالا قو يكصن املص ل به أمصاالا
ا حمسان قو يص ة ملالا يقصح: أن ي ص، ت سيلة فالن، و قا يأش معنا يف باب 

أحمه  ض أحكام الص ية يف باب: )ااناحلي(، آ قاملص ل اليه، وقو آ ق معنا بع
يُقوَّم يف غسله وتكفينه والوال  عليه و يره، وآ ق معنا يف املعامالت، يف 
باب: )اهللهر(، قاح: "ووليهم حاح اهللهر اأب   و يره   اهللاكم"،  قه 

 أحكام و ية.
هال قف ن املهم أيضاا لطالب العلم أن يعلم أن بعض املساحلين ال أ   الف

أحكامها يف باب  واحو، فالبو لطالب العلم أن ين  ه، و قه ميي  القل حيفظ 
م ناا، ويض ط العلم علل م،ن ي  يت، يقصح: أحما أريو أتعلم أحكام الص ايا فيقرأ  
ك اب الص ايا،   يمثن أحمه قو أحاط   ي  أحكامها وليي كقل ، يريو أن 

كر ا الفقهال يف عو  يعرف أحكام هللصل النسب، أحكام هللصل النسب ه 
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أبصاب، شةل منها هكروه يف اللقيط، شةل منها هكروه يف اللعان، و ص أكلر 
 مصل   فولصا فيه، وشةل يف ا قرار وغي هل .
 نبدأ اآلن بالم ص  به، فيه أربا مسائَ:

 ما توهلل الص ية به.المسعل  اُول : 
، الرجين  اللُليتاملاح اهللا ث بعو الص ية، قاح: أو ة ب المسعل  الثاني :

كان عنوه ثالواحلة لاير، ك ب و ي ه وقاح: اها مد أو ة باللُليت، فُ  د 
عليه أبصاب الوحميا، وتصيف بعو ا خب سني آنة، ومل يرج  عن الص ية، مات 

 عن ثالثني مليصن، ثالواحلة أم ثالثني مليصن، يأش ان شال اهلل.
الحمية صا آيارش الفتلف املص ل به، قاح: اها مد أعط المسعل  الثالث :

 لييو، تلف،د السيار ، اح قد.
تلف املاح غي املص ل به، قاح: اها مد أعطصا آيارش  المسعل  الرابع :

لييو، فل ا مات ما بقة من أمصاله اال  قه السيار ، وال اقة كله ت،لف، يف حاح 
 هلل.اأحمه ي لف ق ين املصت، ويف حالة أحمه بعو املصت، ف ا اهللكم  يأش ان شال 

 نبدأ بالمسعل  اُول : ما تصح ال صي  به:
ِمه  َتِصح  بما يََْعِ ُز عن َتسَّيمساحلين، فقاح: " -تعا،– هكر املؤلف 

َُ حي انُه وش رتُه أبًدا أو ُمدىًة  ما ُيْحَم ٍَ وطَيٍر في اله اِ ، وبالمعدوِفَ  َآِب
ما يقور علل  ه أن"؛ اهاا توهلل الص ية مبا يعهي عن تسلي ه، وُعلهم، منُمعيَىَن ً 

تسلي ه ال توهلل الص ية به، مفهصم املخالفة  حمقصح: ال،  نا املفهصم مفهصم 
مصافقة، اها   د الص ية مبا يعهي عن تسلي ه فال ش  يف    ها مبا يقور 
علل تسلي ه، وااا حمص ل  علل ما ُيشنكهين و ة املساحلين الد ال يوهلل بيعها  
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" يِمهَتِصح  بما يََْعِ ُز عن َتسَّاح: "كاملعهصز عن ال سليم أو املعووم، فق
 كا بق، أبق له ع و، فقاح: اها مد أعطصه لفالن، توهلل أم ال  توهلل.

طارت محامة من عنوه، شر ت و ربد، قاح: اها "   وطَيٍر في اله ا ِ  "
 مد أعطصا  قه اهلل امة ملٌ  لييو، يوهلل أم ال  يوهلل.
 أوآ  ح  من باب وباب الص ية واآ ، أوآ  من باب املعاولات، بين

 ال معات يف حاح اهلليا .
َُ َم ما ملاله: هكر املؤلف له أمللة، قاح: ""  وبالمعدوفِ  الثاني: " ا يْحَم

"؛ قاح: اها مد القل حي له حيصان،  قه الناقة اها محلد حي انُه وش رتُه
 أعطصه لفالن.

َُ   وهكر هلقا اهلل ين وما ك له الشهر  أيضاا، قاح: " نُه حي اَما ُيْحَم
قاح: وار  قه النخلة لفالن يف املس ق ين، يوهلل أم ال  يوهلل، "  وش رتُه

ر لها ص رتين صحيحتين:  وَذ
ا، يعا  الص رة اُول :  أن يص ة مبا حي ين حيصاحمه، أو ما ك له شهرته أبوا

 كين ما ك ين فهص لييو، يوهلل.
ًة ُمعيَىَن ً " الص رة الثاني : ح ثالث ؛ يقصح:  ال"أو ُمدىًة ُمعيَىَنً  أو ُمدى

 آنصات اها محلد فهص لفالن، فإن  قا يوهلل.
ًة ُمعيَىَن ً  : "-تعا،– قصله  ين به كين ما ك ما تقصلصن لص قاح:"  أو ُمدى

حماقد فهص لفالن ا، أمو  طصيين،   ترج  ا، الصرثة، أمو طصيين  قا مو  معينة 
نة ال صمه أن غي املعيأم ال  غي معينة، ف ا اهللكم  ما حمقصله: مو  معينة مفه
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توهلل، فهين يُقاح: أ ا ال توهلل، أحما مل أجو م،ن  رَّ  هبقا املفهصم،  لد ومل 
 أجو مب،ن  رَّ  مبفهصم  قه املسألة.

، أو حمقصح:  قه ملين من أو ل  فهين حمقصح:  قه ال توهلل الص ية أ الا
عنا  ممب هم كشةل  من ماله فُيعطيه الصرثة أقين ما ينط ق عليه االآم وآيأش 
 فنقصح: يل د له أقين ما ينط ق عليه مو ا طصيلةا، أو حنص هل ، اهلل أعلم.

 أح ال ال صي  بالمعدوف حاالن، ما هما 
َْ منه شي ه َبطَََِّت الَ ِصيى ُ " اُول: قه بعو ما الناقة   ؛"ف ن لم َيْحُص

مات املص ة ا، أن ماتد الناقة مل تنهب أوال  ومل ك ين وال شةل، ما 
  يطالب الصرثة ب عصيض  ال، بطلد الص ية، وان حوين شةٌل ف ا اهللكم

 اهللكم  أ قه املص ل له قينَّ أو كلر.
 الثال  مما تصح ال صي  به:

القل  توهلل الص ية بالكلب، لكن الكلب ؛"َوَنح هِ  وَتِصح  بكَِّب َصْيدٍ "
 و ص كلب حرث أو ماشية. ؛"ََِّب َصْيدٍ يُ ا  اق ناحله؛ وهلقا قاح: "

ا يف ك اب م نهي، ال مي، وآ ق معن ؛"َوَنح هِ  وبَزْيٍت ُمتَََن ِّسٍ " الرابا:
الن س   "وال اُدهانال ي ، ما حكم بي  الييد امل نهي  ماها يقصح املؤلف  

 ، أما الص ية يفباح بها في غير مس د"صوال المتن س  وي  ز االست
 نهي كله، املالو ن امل نهي ف وهلل، فإن أجازت الصرثة فإحمه يأ ق  قا الييد 

 يس و هلل به يف غي املسهو، وكقل  يأ ق الكلب أو الكالب املص ل به.
 وإن لم ت ز ال ر   فما الحكم 
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ثََُر الماُل إن لم ُتِ ِز الَ رَ َ ُ " الصا: ال، حمريو  قا الصرثة ق ؛"وله  ََُُُّثهما ول  ََ
ليت ثالييد امل نهي، حمريو أن حمس و هلل به يف غي املسهو، ف ا اهللكم  يُعطل 

  قا الييد امل نهي وحنص هل .
 المسعل  الخامس  مما تصح ال صي  به:

َعبٍد وشاةٍ "  َ صي  ن تصح ال  ُتوهلل مبههصح؛  ؛"وَتِصح  بم ه ٍل
َل  هنا مسعلتين، بم ه ل ر الم  :وَذ

أمللة هل : الع و والشا ، كيف الع و والشا   يقصح: اها  المسعل  اُول :
ا من ع  يول، اها مد فأعطصا فالحماا شا ا من القطي ، مد فأعطصا فالحماا ع وا

 ف ا اهللكم 
َُْا عَّيه االسُم الُعْرِفي  قاح: " ق عليه االآم، يُعطل ما ينط  ؛"ويَُْعَط  ما يََ

شا ا من الشياه، لكن  ين ممكن أن حمعطيه شيئاا بوالا عن الشا   ال  يهعطنف
 يوهلل.

 عنول، ف اها حمُعطيه اها قاح: اها مد أعطصا فالحماا  ابةا من الوواب الد 
ها، وبقر، فُيعطل فر اا من اأفرا  الد تنط ق علي وابين ماغنأعنوه شا  وابين و 

 الوابة تنط ق علل ا بين وعلل ال نم وغيه.
 :المسعل  الثاني  في هذا البا : إذا حدث له ماله جديد بعدد ال صي 

 له حالتان: ؛"وإذا َوصى  بثَِّثه"
له ماح، و َّل باللليت وعنوه ثالواحلة لاير ومات ال حيوث  الحال  اُول :

  ِديًَ  فاسُتْحِدَث مااًل ولوعنوه ثالواحلة لاير، فاللليت ماحلة، أما اها حوث  "
ََ في الَ ِصيى ِ  الرجين كان فقي ك ب و ية وأشهو عليها أحمه يص ة  ؛"َدخ
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ص ل له، باللليت، بعو ثالثني آنة تصيف، جال الصرثة وا ن  وام بني الصرثة وامل
،  قا كشف حسابه وق ها كان ثالواحلة 1431قالصا: الرجين أو ل ل  عام 

لاير، تفضين ماحلة لاير، قاح: ال، أحما أريو عشر ماليني، الرجين مات وعنوه عشر 
ماليني، أحما كند معه أيام الفقر وأعطان و ية باللليت، لكن  قه الص ية 

  وأو لان عنوه ثالواحلة لايرثاب ة ويشهو عليها الشهص ، الرجين وقد الص ية ك
، وبعو ثالثني آنة تصيف عن ماليني،  له باللليت وشهو علل  قا شا وين عولنين

ثالثني مليصن، فاملص ل له يريو عشر ماليني، قاح الصرثة:  قه الص ية عام 
شر  ماليني، تريو ماحلة أم عومل يكن عنوه اال ثالواحلة لاير فل  ماحلة لاير،  1431

  ا ح املونف، ف اها قاح  قا القل قرر 
ََ في الَ ِصيى ِ : "قاح  وث له ماح اها اآ  ؛"فاسُتْحِدَث ماالً ول  ِديًَ  َدخ

ولص  ية   ين يف الص ية، أل لص أن  قا الرجين قُ ين  طئاا، اثك ة قالد: 
  ية ق ين اخلطأ ثالواحلة ألف،   لد  قه يف الص ية وتس  ق ثللها.

 :ذا تَّ  الم ص  بهإ المسعل  الثالث  في البا :
ني، ه يف حاح مصته، أو أو ل له بك اب مع اها أو ل شخص ل يه مبك  
 واح ل  قا الك اب، ما اهللكم 

 أن يكصن قو أو ل مبعني كهقا الك اب، ف ا اهللكم  الحال  اُول :
ني ف لف هل  اها أو ل له مبع ؛"وَمن َأْوَص  له ِبُمَعيىٍن فَتََِّ  َبطَََّتْ "

 د، ال يقصح: أعطصن بوالا منه، بطلد الص ية ب لف هل  املعني.املعني بطل
ي  ي صي بغير معين   وإن أوص  بغير معين َ 
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قاح: ماحلة لاير، وكان عنوه ماحلة لاير وتلفد،  ين ت لف علل الص ية  ال، 
 ت لف من املاح كله فال يؤثر هل  علل الص ية.

 ا اهللكم  به املعني، ف اها تلف املاح كله غي املص ل الحال  اُخر  وهي:
 لها حالتان:

أن ي لف ق ين مصت املص ة، قاح: أو ة بسيارته لفالن  الحال  اُول :
كين أمصاله غي املص ل به، ومات وليي عنوه اال  قه السيار ،   داها مد، ف لف

 ما اهللكم  ال، حمقصح: ال يس  ق اال ثللها فقط، اللللني للصرثة ال يل د لل ص ل
 الصرثة. له اال بإجاز 

 أما إذا تَّفت بعد م ت الم صي، فما الحكم 
وإنَ تَََِّ  الماَل غيُره فه  لَُّم َص  له إن َخَرَ  من  ََُُِّ  الماِل قاح: "

َِ لََّ ر  ِ  وله قور اللليت ان جاوز اللليت، أل اها تلفد اأمصاح كلها  ؛"الحاص
ص ل هبا ملاال املص ل به وكان  قا ال لف بعو مصت املص ة، فإن  قه العني ا

ليت، وأما ان جاوز الل، لل ص ل له ان  رل هل  من ثليت املاح اهللا ين للصرثة
 فله قور اللليت فقط.
وإنَ تَََِّ  الماَل غيُره فه  لَُّم َص  له إن َخَرَ  " : يقصح املونف

َِ لََّ ر  ِ  قا ا ن عنوحما ال لف بعو مصت املص ة،   ؛"من  ََُُِّ  الماِل الحاص
ر ماليني وعنوه آيار ، العشر ماليني ُآرقد، وقد الرجين مات وعنوه عش

مصته  قه السيار  يف حوو  اللليت أم ال  يف حوو  اللليت، و ص مات عنوه 
آيار  وعشر  ماليني، بعو مصته اح قد العشر ماليني وما بقة اال السيار  

 فهة لل ص ل له أم ال  فهة له.
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 وعنوه عشر  لكن لص أحمه مات ووقد مصته عنوه آيار  خب سني ألف
 الف، واح قد العشر   الف، ماها ي قل لل ص ل له من السيار   ُيو هلل 
شري  م  الصرثة يف السيار ، اجمل صي آ ني ألف فيكصن له يف السيار  عشرين 

 ألف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باُ  الَ صيىِ  باُنصباِ  واُجزا ِ 
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 َُ َِ نصيِب وارٍث ُمَعيىٍن فَّه ِمث َمضم ًما إل   نصيِبهإذا َأْوَص  ِبِمْث
ان ا   َِ َنصيِب ابِنه وله ابناِن فََّه الثَ َُُّ  وإنَ  اَل ً  المسعلِ ، ف ذا َأْوَص  ِبِمث

َِ َنصيبِ  ان معهم بنته فَّه الت ُسَعاُن، وإن َوصى  له ِبِمث  فَّه الربُُا، وإنَ 
َُقَََِِّّهم َنصيًبا: فم َُ ما  ان له ِمث ابٍن وبنٍت رُبُاه،  اَأَحِد َورَ َِته ولم يَُبََيِّْنَ 

، وبشيٍ  أو جزٍ  أو َحظٍّ  وما زوجٍ  وابٍن ُتُساه، وبَسْهٍم من ماِله فَّه ُسُدسه
 أعطاُه ال ارُث ما شاَ . 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 ؛"باُنصباِ  واُجزا ِ  باُ  الَ صيى ِ ا، باب، قاح: "   احم قين املؤلف
 وفيه  الث مسائَ:
 الص ية بنويب وارث. المسعل  اُول :
 الص ية بسهم. المسعل  الثاني :
 الص ية بشةل  أو جيل  أو حظ. المسعل  الثالث :

 المسعل  اُول : ال صي  بمثَ نصيب وارث، لها ص رتان:
 .أن يكصن بصارث  معني 

 .أو غي معني 

 فالحماا كنويب ابن  من أبناحلة،  قا وارث معني. يقصح: اها مد فأعطصا
 أو م هم، يقصح: اها مد فأعطصا فالحماا حمويب وارث  من الصرثة.

 ف ا اهللكم اها أو ل بنويب وارث  معني 
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َُ نصيِبه َمضم ًما إل  " َِ نصيِب وارٍث ُمَعيىٍن فَّه ِمث إذا َأوَص  ِبِمْث
ا حمويب اها أو ل بنويب االبن، قاح: ا :أل ؛"المسعل ِ  ها مد فأعطصا زيوا

ابن من أبناحلة، حمُعطة زيو حمويب ابن من أبناحله، لكن كيف ُكسب  ملَّين 
 املؤلف.
َِ َنصيِب ابِنه وله ابناِن فََّه الثَ َُّ ُ  مثال: اها كان  ؛""ف ذا َأْوَص  ِبِمث

ا  الرجين له ابنان، وليي له وارٌث اال  قين االبنني، فقاح: اها مد أعطصا زيوا
من أبناحلة، حمع م يف قس ة ال كة املسألة من ثالثة أبنال، كأ م  حمويب ابن

 ثالثة أبنال، كين واحو يأ ق آهم، فيأ ق  قا املص ل له اللليت.
ان ا  اَل ً  فَّه الربُاُ " مثاله آخر: اح: اها مد عنوه ثالثة أبنال، فق ؛"وإنَ 

ا حمويب ابن من أبناحلة، حمُو ين زيو ويوي كأن عنوه أرب ة أبنال، عأعطصا زيوا
  فنعطة كين واحو آهم ويوي له الرب .

ان معهم بنته فَّه الت ُسَعانُ " يب اها قاح: اها مد فلييو  ملين حمو ؛"وإنَ 
أحو أبناحلة، وعنوه من اأبنال ثالثة أبنال وبند، حمقسم املسألة، حمُو ين معهم 

ن ُاملص ل له، فيوي كأن عنوه أربعة أبنال وبند، املسألة من كم  تسعة؛ 
 ، فنهعين املسألة من تسعة أآهم وله اثنان من تسعة.االبن نعطيه سهمين

 قا ما مل يكن النويب القل أو ة له به جماوزاا لللليت ف ينئق  ي صقف 
علل اجاز  الصرثة، اها قاح: أو ة لفالن بنويب أحو أبناحلة، حموي ه ملين 

ز  و حمويب ابا، وليي له اال ابٌن واحو،  ارت املسألة حموف وحموف، جما
 لللليت، حمقصح: يأ ق اللليت فقط، فإن أجاز االبن أ ق النوف.
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إذا أوص  بمثَ نصيب وارٍث غير معين، فماذا قال  الحال  الثاني :
َل  فيها    الم

َِ َنصيِب َأَحِد َورَ َِته ولم يَُبََيِّنْ " ومل يُ ني، قاح: أعطصه  ؛"وإن َوصى  له ِبِمث
َُقَََِِّّهم َنصيًباَان لملين واحو من الصرثة، ف ا اهللكم  " َُ ما  حمقصح:  ؛"ه ِمث

 يأ ق ملين ماح أقلهم حموي اا.
قين " ملاها رب   م  ابن وبند، أيه ا اأفما ابٍن وبنٍت رُبُاه " مثال ذل :

حموي اا  ال ند، حمقصح: املسألة من ابن وبند وبند، تقويراا أن لل ص ل له 
، أ ين املسألة من أربعة فله الرب .  بنويب بند 

وم  زوجة  وابن، أيه ا اأقين حموي اا  اليوجة،  ؛"ٍ  وابٍن ُتُساه وما زوج"
حمع م عنوه زوج ني، فنقصح: املسألة عنوحما ابن وعنوحما زوجة، اليوجة هلا الل ن، 
أ ين املسألة من زوجة ومص ل له بنويب زوجة، فوار عنوحما كأن املسألة 

 عالد ا، تسعة.
ة بسهم  ويب وارث وااا يص أال يص ة بن الص رة الثاني  في البا  هذا:

ه وبَسْهٍم من مالِ من ماله، يقصح: أعطصا فالحماا آه اا من مال، ف ا اهللكم  "
 ".له ُسُدسه 

وبشيٍ  أو جزٍ  أو َحظٍّ أعطاُه اها أو ل بشةل، " المسعل  الثالث :
يقصح: أعطصا فالحماا حموي اا من مال، أعطصا فالحماا حمثًّا من  ؛"ال ارُث ما شا َ 

 .شالواأعطصا فالحماا شيئاا من مال، يُعطيه الصرثة ما مال، 
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 باُ  اْلُم َص  إليه
بَ  ْْ َِّ ُمسٍَّم مَكَّىٍ  َعدٍل رشيٍد ول  َعبًدا، ويََ َُ َتِصح  َوصيى ُ المسَِِّم إل َ 

ا،  ب ذِن سيِِّده وإذا َأْوَص  إل  زيٍد وبعَده إل  عمٍرو ولم يََْعِزْل زيًدا اشتَََرََ
َتَصر ٍ   حُدهما بَتَصر ٍ  لم َيْ َعَّْه له وال َتِصح  َوِصيى ه إالى فيواَل يَنفِرُد أ

ْضاِ  َدْيِنه وتََْفرَِقِ   ََُُِّثه والنَظِر ِلِصَغارِِه و  اَل َتِصح  َمعَّ ٍف َيْمَُِّكه اْلُم ِصيَ 
َِّ أواَلِدها اُصاِغِر  بما اَل َيْمَُِّكه الم ِصيَ  صيىِ  المرأِة بالنَظِر في َح

ِ  ذل ، وَمن َوصى  في شيٍ  لم َيِصْر َوِصيًّا في غيرِه، وإن َظَهَر عَّ  ونح
َُِّثي اْلَميِِّت َدْينه َيستغِرُق بعَد تََْفرَِقِ  اْلَ ِصيِّ لم َيْضَمْن، وإن قاَل: َضْا  َُ 

َم به واَل َوِصيى  َى له واَل ل لِده، وَمن ماَت بمكاٍن اَل حَا حي  ِشْوَت لم َيِح
َُ اُصََِّح حينجاَز لبعِض مَ  ِته وَعَم وٍذ ن َحَضَره من المسَّميَن تَََ لِّي َتِرََ

 فيها من بيٍا وغيرِه.
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
، وه  ال صي الذي يت ل  اُشرا  عَّ  تنفيذ ال صي باب املص ل اليه: 

 ما أحكامه 
ر   فيه تسا مسائَ: َل المَذ
 .شروط الص ة اها أو ل الثنني 

  ف املصكصح ا، الص ة.شرط ال ورر 

 . أمللة هل 
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 .الص ية مبا ال ألكه املص ة 

 .ا يوال اخلاص 

 .ل ان الص ة 

 .حوو  تورفات الص ة 

 .الص اية علل ال كة من غي و ية  وال قضال 

ر المسعل  اُول : شروط الم ص  إليه،  شروط:المصن   الث  َذ
َِّ : قاح: "الشرط اُول   باُ  اْلُم َص  إليه، َتِصح  َوصيىُ  المسَِِّم إل َ 

 ال كليف، فال يوهلل ا، جمنصن  وال   . الشرط اُول: ؛"ُمسٍَّم مَكَّى ٍ 
 فال توهلل ا، فاآق. ؛"َعدلٍ " الثاني:
أل حُيسن هل  ال ورف، ف ن أو ل لشخص  ال  ؛"رشيدٍ " الثال :

 ل ب يويىل بناته لشخص  ليي برشيو، ال يعرف اأكفال من حُيسن، ملالا أو 
 غي م فال يوهلل هل .

َُ ب ذِن سيِِّده" َب ْْ حرًّا، بين  اهاا ال يليم يف الص ة أن يكصن ؛"ول  َعبًدا، ويََ
 ويكصن ق صله لقل  بإهن آيوه. يوهلل ا يوال ا، الع و

 :المسعل  الثاني  في البا : إذا أوص  ال نين
ا وإذا َأْوَص "  قا  ؛"إل  زيٍد وبعَده إل  عمٍرو ولم يََْعِزْل زيًدا اشتَََرََ

الرجين قاح: أو ة اها مد باللليت يُصزَّي علل طالب العلم، واللليت  قا عشر 
ماليني، زاره زيو يف املس شفل، قاح: يا زيو الص ية أحمد القل ت ص، تنفيق ا، 
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   زاره بعو ف أو ة أن ي ص، ا شراف علل ال نفيق أو يكصن الص ة زيو،
 ع رو، قاح: يا ع رو، أو ة أن ت ص، تنفيق الص ية، تعارلد أم ال 

قاح: اأ ين اها تعارض ان أمكن اا   م   بينه ا، فإن مل ينص علل 
عيح زيو  السابق ف ا اهللكم  يش كان، يوي جملي ا ار  هلقه الص ية مكصن 

ن جملي ش كصا، ويكصحمص من زيو  وع رو، وقو يكصن يف ثاليت أيضاا، فنقصح: ي
 هلقا اأمر.

ا  احمفر  ع رو. ا اش كا، ان عيح زيوا  اهاا ان مل يعيح زيوا
احو، البو أن فال ينفر  و  ؛"واَل يَنفرُِد أحُدهما بَتَصر ٍ  لم َيْ َعَّْه له"

 يش كا يف هل .
َيْمَُِّكه عَّ ٍف وال َتِصح  َوِصيى ه إالى في َتَصر ٍ  مَ " المسعل  الثالث  في البا :

ْضاِ  َدْيِنه وتََْفرَِقِ   ََُُِّثه والنَظِر ِلِصَغارِهِ   ما القل بنيَّ  املؤلف ؛"اْلُم ِصيَ 
 يوهلل فيه ا يوال 

 أن يكصن تورفاا معلصماا. أواًل:
 أن يكصن مما ألكه املص ة.  انًيا:

اها قاح: اها مد ي ص، فيوين تيويىل بنات جارحما فالن، يوهلل  قا  ال 
ل   قا ال ورف بنفسه فكيف يُصُكين غيه،  قا معىن قصله: يوهلل،  ص ال أ

 ".َيْمَُِّكه اْلُم ِصي"
املسألة اللاحمية: أن يص ة يف تورف  معلصم، فيقصح: ي ص، فالن ت سيلة، 
: ي ص، تكفيا، ي ص، تفرقة اللليت، ي ص، قضال  يصن، وحنص هل ، أما لص قاح

تفرقة  ينن،، هكر ثالثة أمللة: قضال الوي ص، فالٌن شيئاا من الص ية فهقا جمهصح
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النمثر للو ار، و قا القل هكرحماه يف باب اهللهر، أحمه يُقوم اأب،   اللليت، 
و يه، فإها قاح: فالن  ص القل ينمثر يف أمصاح أبناحلة الو ار  هللَّ هل  

 ويكصن  ص وليهم حاح اهللهر
 توريهلٌل مبفهصم ما آ ق. المسعل  الخامس  في البا :

َِّ واَل قاح: "   َتِصح  بما اَل يَْمَُِّكه الم ِصيَ  صيىِ  المرأِة بالنَظِر في َح
الشةل القل ال ألكه املص ة فإحمه ال يوهلل  ؛"أواَلِدها اُصاِغِر ونحِ  ذل 

يَ  صيىِ  واَل َتِصح  بما اَل يَْمَُِّكه الم صِ له أن يص ة فيه غيه؛ وهلقا قاح: "
َِّ أواَلدِ  نة حضر ا املرأ  مسكي ؛"ها اُصاِغِر ونحِ  ذل المرأةِ بالنَظِر في َح

الصفا ، قالد: اها مد ي ص، النمثر يف أمصاح أوال ل زيو، ما رأيكم يف  قا 
 ا يوال 

ال ً  عَّ  أم ال أوالدها الصغار فُن هي أصاًل ليست وليى غي   يهلل؛ 
 .يصح لها أن ت صي بذل 
 ؛"يرِهِصْر َوِصيًّا في غوَمن َوصى  في شيٍ  لم يَ " السادس في البا :

قاح: اها مد يُفرل اللليت عشر ماليني علل طالب العلم وبنال املعا و 
 .الشرعية
 و نا أيها ا  ص  ق ين أن خن م باب الص ية حنب أن حمقوم لكم و ية: 

ين  ة لإلحمسان أيها ا  ص  الكرام أن ي ا ر أوالا ا، ع ين اخلي يف حياته، 
ي ي ، وا حمسان يس طي  أن يقوم كلياا من أع اح اخلوجماالت اخلي كلي  ووف

آصالا من الناحية املالية، أو من الناحية العل ية، أو من حمصاحة أ رم، فأحمد 
يا طالب العلم اها مل تكن مق وراا من الناحية املالية فاحرص علل أن تؤآي 
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و، للنا حمفس  وأن كُوين العلم وأن ت فرغ وأن تُ قن؛ ل  لغ  ين اهلل
وحاجة  ،فإن  قا من أعمثم الووقات ومن أعمثم اخلي القل تقومه للناو

الناو اليصم ا، العلم الشرعة وا، الوين وا، بيت الشريعة حاجةٌ عمثي ة، قاح 
ابن امل ارك: ال أعلم شيئاا بعو الن ص  أعمثم من ت ليغ العلم وايواله ا، الناو، 

 ناو  ين اهللفاحرص أن تؤآي حمفس  اليصم ح  تص ين ا، ال
  ومن كان له ماح ومن كاحمد له قورٌ  و،   و يةٌ أ رم ا، من كاحمد له جه 

مالية،  ؤالل طالب العلم بني أيويكم اآ ص صا هبم  ياا واحرص يا أيها 
الشخص القل عنوك قور  مالية، أحما أقصح: لص أن الشخص ي  ىن يف حياته 

قف ن فصاهلل  قا من أعمثم الص أن يكفين طالب علم  واحو من امل  ييين اايوي
 ومن أعمثم الووقة ااارية الد يكس ها ا حمسان يف حياته.

ي وصر الووقة يف اطعام الطعام، ال ش  أن اطعام  كلٌي من الناو
الطعام من أعمثم الووقات، ومن أعمثم ما ور  يف الك اب والسنة اطعام 

طعم ل، وشخص يُ الطعام، لكن ما بالكم يف شخص  يُطعم الطعام ملسلم  عا 
  الطعام وي كفين مبواريف الطعام لطالب علم  لُيفرغه ل  ويين العلم

ا ينف  الناو ويُ لغ  ين اهلل  يف ا فال وُيسلم    طالب العلم  قا غوا
، ال ش  أن  قا أجٌر عمثيم، وكين علل يوه الناو وي عل صن  ين اهلل

ريٌ  له يف ش  أحمه شمن كان آ  اا يف تفريغ  قا الطالب ل  ويين العلم ال 
واآ ، وكم رأينا من طالب العلم املسكني  رل  اأجر وفضين اهلل

 فاحم ف  به األصف وكان شريكه يف  قا اأجر العمثيم واخلي الع يم  ص من
آاعوه علل ال  ويين، ومن فرَّغه هلقه امله ة االيلة، واأمة ا آالمية علل 
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لم كلي  جواا ح  ي فرغ طالب ممر اأزمان كاحمد اأوقاف علل طالب الع
 العلم لل  ويين.

أما طالب العلم اها احمش ين ه نه وباله بأمصر، ا مام الشافعة يقصح: ان  
ُكلهفد بشرال بولة، ما فه د مسألة، ا حمسان اها احمش ين ه نه كيف ي صص 

هلقا حمص ة الناو مجيعاا، اا ي  يكصن له حمفٌ  للناو وال يف  قاحلق العلم؛ 
 ليغ  ين بين يكصن له حمفٌ  للناو، فطالب العلم يف ت ه علل حمفسه،يق ور حمفع

وغي م أن يعينصا طل ة العلم يف  قه امله ة االيلة العمثي ة،  اهلل 
واهللقيقة أحمه ين  ة أن يكصن لنا  ور، وأحما أوجه  قا الكالم لكم يا طالب 

لهم ف اهلللقة ول يكم ممن يكصن له قور  أن يكصن له  وٌر م  طالب العلم
حاجات، كلي من طالب العلم حمعرفهم باهللاجات واهللصاحلىل والويصن وي قلصن 
يف طلب العلم وكويله أشيال كلي  لص هكرحما قوواا من  ف ات  م طالب 

 العلم اأحيال لطاح بنا املقام، وأما السلف فقووهم معروفة.
في نعلل كين حاح، ا حمسان حيرص علل أن يقوم اخلي يف حياته، ولكن ال

ت خين وتشهلل، كلي من الناو ي خين، لص تقصح لشخص عنوه ثالثني مليصن، 
 ی جئ حئ)أ رل عشر  مليصن ا ن أوقفها، رمبا ثقين هل  علل حمفسه 

لكن علل اأقين  ،[9:]الحشر(  مئ ىئ يئ جب
اك ب و ي  ، با ر،  ا ةا من ترك ماالا كلياا، ترك ماليني، ي ك م الغ  

 ية لطالب أن يس  ر اأجر عليه بعو وفاته بالص ك ي ، ين  ة أال ينسل حمفسه، 
 العلم والص ية باأوقاف وما ا، هل ، واهلل أعلم.
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من ُوُ ل يف شةل مل يور و يًّا يف غيه، قاح: فالن ي ص، تيويىل بناش، 
  ين أس  اللليت يصزعه  ال، من  ار و يًّا يف شةل مل يور و يًّا يف غيه.

ج هو، قاح له املص ة: اها مد وبعو قضال  قا الرجين ا مسعل  بعد ذل :
 الويصن وزُي ثليت املاح علل طالب العلم وابنه به أوقاف، ماها حوث 

حوث أن الرجين آأح عن الويصن و يت يف مجي  امللفات واأرشيفات ورمبا 
يكصن أعلن أن من عليه  ين له بُينة به فليأته به، وبعو هل  وزَّي ثليت ال كة، 

شخص عنوه شهص  وعنوه بُينات أن له  يناا علل  قه ال كة  بعو آن ني جال
قوره مخسة ماليني، وقاح: أحما كند مسافر ومل أعلم باخلم، اأمصاح راحد 
وأ ق الصرثة حقهم، والص ية أ قت حقها،  ين  قا الص ة يض ن أم ال  

 ماها يقصح املؤلف 
" ال ِصيِّ لم َيْضَمنْ رَِقِ  اْل َ وإن َظَهَر عَّ  اْلَميِِّت َدْينه َيستغِرُق بعَد تََفْ "

 يض ن  قا الص ة،  ص اج هو وبرأت هم ه فال يض ن شيئاا.
لص أن الوينن  هر ق ين أن يُفُرل الص ة، ماها يفعين  يسو  له حقه، اها مل 

 .عتدٍ ُنه ال ش  ميسو  له حقه م   هصره وبُين ه، يض ن أم ال  يض ن؛ 
َى اَل: َضْا  ََُُِّثي حي  ِشْوَت لم يَ "وإن ق المسعل  الثامن  في البا : ِح

قاح: اها مد  ق اللليت ولعه حييت شئد، أحمد رجين أثق  ؛"له واَل ل لِده
يف رأي  وأثق يف قرارك،  ق من اللليت ولعه حييت شئد، ماها فعين الرجين  
اللليت عشر  ماليني، قاح: ما ام قاح ل: حييت شئد، أ ق ا وحصَّهلا يف 

ح: ال أصز، حصَّهلا هللساب أوال ه، أصز  ال أصز حسابه ال نكة، أصز  قا
 هل ، ك ا هكرحما هل  يف الصكيين.
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 ين يكصن ا حمسان و يًّا من غي و ية  ي ص،  ص جتهيي امليد وأمصره من 
 غي أن يص ل 
َم " مسعل  وهي: ن ه واَل َوِصيى حاَز بعِض مَ فيوَمن ماَت بمكاٍن اَل حَا

تِ  َُ اُصََِّح فيها من بيٍا وغيرِهَحَضَره من المسَّميَن َتِرََ  قا الرجين  ؛"ه وَعَم
مات يف بلو، كان  ص و اح ه مسافرين يف بلو ومعه أمصاح ومعه أشيال ومات 
يف بلو ال فيها حاكم أو قاض  مسلم، وال فيها و ةٌّ قو أو ل له هل  امليد 

 ين  هبأن ي ص، قضال  يصحمه وتفرقة ترك ه وجتهييه وما ا، هل ، فإن القل مع
 ي ك اأمصاح وأشة 

 َوِصيى حاَز بعِض َمن َحَضَره من المسَّمينَ قاح: ال، ي ص،؛ وهلقا قاح: "
َُ اُصََِّح فيها من بيٍا وغيرِه ِته وَعَم ال يس طي   ممكن  قه اأمصاح ؛"َتِرََ

 حمقلها ا، ال لو، فاملقوص  أحمه ي ص، هل  وخي ار اأ لهلل، و نا ال خيي  يي
 يي تشهٍّ   يي مول ة والقاعو   احل اا: أن من ي ورف ل يه مول ة  أم 

 ف خييه  يي مول ة  أب فيه ا  يار اأ لهلل
 = وباج ها   ان ملن عا اه. وا  ار من ُ ُي ما اش هاه 
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 َِ تْ عِ الْ  َتا ُ 
ه، سِ كْ بعَ  هسُ كْ وعَ  به سْ ن له ََ مَ  َُ تْ عِ  ب  حَ تَ سْ ، ويُ  ِ رَ ُْ الْ  َِ ضَ فْ وه  من أَ 

 .وه  التدبيرُ  تٍ  ْ مَ بِ  َُ تْ العِ  ح  صِ ويَ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

" َِ َُْر ِ : َتاُ  اْلِعْت َِ اْل  ".وه  من َأْفَض
 .ك اب الع ق ي كلم عن ع ق الع يو

َِ وه  من َأفْ املؤلف: "فضين الع ق، قاح  أول مسعل  في هذا البا :  َض
َُْر ِ   لقلة اهللاجة اليه يف  قا اليمان.ولن حمطيين فيه كلياا؛  ؛"اْل

 : تار ا ُيس  ب وتار ا ُيكره، م  ُيس  ب حكم العتَ
َُ َمن له ََْسبه " ق ع ه اها كان الع و له كسٌب ُيس   ؛"وُيْسَتَحب  ِعْت

كره ع قه كن له كسب، ملاها يُ ُيكره ع قه اها م ي ؛"وَعْكُسه بَعْكِسهوعكسه، "
اها مل يكن له كسب  أن الع و  قا ما ام مملصكاا لسيوه فنفق ه علل السيو، 

ه يُنفق عليه ى صح ؤ فإها أع قه  لَّص من حمفق ه، فأيه ا أفضين وأحمف  للع و  بقا
 مكفصح.

 التدبير، ما ه  التدبير  المسعل  الثالث :
َُ ِبَمْ تٍ "   قا ال اب أن أ م مسألة  يف ؛"وه  التدبيرُ  وَيِصح  تعَّيَ الِعْت

شكلة اها مل م أ ا متر علي  يف أبصاب كلي ،تعرف موطل ات  قا ال اب؛ 
ُ عَّض وال تعرف أم الصلو وال تعرف املكاتب؛ أ ا 

ُوبَّر وال تعرف امل
تعرف امل

 آ  ر، أ م شةل يف  قا ال اب تعرف املوطل ات ح  تفهم كالم الفقهال.
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اأحكام أيضاا مه ة، لكن يف  قا اليمان قلَّد اهللاجة اليها، فقاح:  قضية
َُ ِبَمْ ٍت وه  التدبيرُ " ُموبَّر معنا ا أن  اها  عد ع و ؛"وَيِصح  تعَّيَ الِعْت

ع ٌو قا هآيوه قو علَّق ع قه مبصته، قاح السيو: اها مد فع ول فالٌن حرٌّ، ف
 ة  قا و ية بالع ق، فإها كاحمد قي موبَّر، ويع ق املوبر من ثليت املاح، كأحمه

ُوبَّر مليصن وكاحمد ال كة ثالثة ماليني منها  قا الع و، يع ق أم ال  يع ق، اها  
امل

 كان أكلر من هل  يع ق بقور اللليت وي صقف ال اقة علل اجاز  الصرثة.
 تاب ِ الكِ  با ُ 

 العبدِ  مان ِ أَ  ( مان  سَ ه، و )تُ تِ مى في ذِ  ٍَ جى ََ مُ  ه بمالٍ ه نفسَ عبدِ  وه  بياُ 
ه، بِ اتِ كَ مُ  ْافَ مَ  ْ فُ يَ  يهِ رِ تَ شْ ، ومُ بِ كاتَ مُ الْ  بياُ    زُ ه، ويَ مِ دَ ما عَ  هُ رَ كْ ه، وتُ بِ سْ وََ 

ََ دى ف ن أَ   ا.نًّ قِ  عادَ  زَ  َ له، وإن عَ  هُ ؤُ اَل وَ وَ    َعَت
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 ما هي الكتاب   ما ه  العبد المكاتب ، ا  الكتاب ب
 باُ  الِكتابِ " ما هي "

ٍَ في ِذمىِته ََجى هي عْده بين : الك ابة ؛""وه  بيُا عبِده نفَسه بماٍل ُم
بماٍل قاح: " ،السيد وعبده أن يبيا السيد العبد لَّعبد نفسه عَّ  أقساط

 ٍَ ََجى  و املكاتب.ويوف  علل أقساط يف همة هل  الع  ؛"ُم
 ما حكم الك ابة   ين ُيس  ب أن يكاتب الشخص ع يوه 
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َسن ( ما و)تُ تار ا ُيس  ب وتار ا ُيكره ك ا هكرحما يف الع ق، ماها قاح: "
ْسِبه اها كان الع و أميناا وكان عنوه قور  علل الكسب  ؛"َأمانِ  العبِد وََ

 .[33:]النور(  ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) ُيس  ب
 ؛"ْكَرهُ ما َعَدِمهوتُ قاح: " ؛"وُتْكَرهُ ما َعَدِمهه، م   "ُيكر  والحال  الثاني :

م  عوم الكسب، وأما م  الكسب وعوم اأماحمة ف ا اهللكم  مل أجو  :أل
 من  رَّ  به واهلل أعلم.
 آ ق معنا يف أوح ك اب ال ي  أن جاحلي ال ورف  ص: اهللر المسعل  الثالث :

كلف الرشيو، ومق ضل هل  أن الع و ال ي
ُ
كاتب،امل

ُ
ملاها   وهلل تورفه اال امل

أن املكاتب عنوما يُ اي علل حمفسه يق ب ي كسَّب وي ي  ويش ل فالبو أن 
 حمو هلل تورفه، فاملكاتب جاحلي ال ورف، ف ا حكم تورفاته  

ملكاتب، ا   قه مسألٌة أ رم، مسألة بي ؛"وَي  ُز بيُا اْلُمكاَتبِ قاح: "
ر  ثني ألف لاير يف كين آنة عشالسيو كاتب الع و، قاح: أكات   علل ثال

 الف، بعو هل  أرا  السيو أن ي ي  ع وه املكاتب، املكاتب ال خيرل عن 
مهل  السيو ا، أن يؤ ل مجي  اأقساط، ق ين هل   ص مملصٌك للسيو مهلكاا 
 تامًّا، اها أرا  أن ي يعه أصز  قاح: حمعم، أصز أن ي ي  السيو ع وه املكاتب.

و قاح: ال، ال يُل ل عق هَ يَّغ  عْد الكتاب  ماذا يحدث بعد ذل   
 الك ابة وااا: 

كات  "وُمْشَترِيِه يَْ ُف َمْاَف ُمَكاتِِبه" 
ُ
 ب له.املش ل يوي مقام امل
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ََ َوَواَلُؤُه له  اها أ َّم بعو الشرال يؤ ل لءوح أم  ؛""ف ن َأدى  َعَت
أ احله هلقه املكاتب ب لل ش ل  يؤ ل لل ش ل، فإها أ َّا ا ا، املش ل ع ق

 اأقساط ووالؤه ملن  لل ش ل؛ أحمه  ص القل حوين الع ق يف مهلكه.
 قه قاعو   احل اا يف املكاتب، اها أ َّم ما عليه  ؛"وإن َعَ َز عاَد ِقنًّا"

ع ق، وان عهي بعو ما  ف  من اللالثني ألف  ف  منها تسعة وعشرين ألف 
قاح: و  وما عنوه شةل، ن به كسا وعهي ومل يس ط  أن ي كسَّب، السصل كا

منه  ، يوي ع ق منه كم باملاحلة  مل يع ق اقيةال أآ طي  أن أحوين األف ال
ا  الواا.  شةل و ص قنٌّ ما بقة عليه  ر م، وعهي عا  قنًّا أل ع وا
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 اُوالدِ  اتِ هَ مى أُ  حكافِ أَ  با ُ 
ا يًّ ا َ حَ رًّ ه حُ دُ لَ وَ  ََ َِّ ه خُ دِ لَ ل َ   ً مَ و أَ ه أله ولغيرِ   ً مَ ه أو أَ تَ مَ أَ  رٌّ حُ  دَ لَ وْ إذا أَ 

َ  خطيرٍ بال تَ  مه سْ جِ  أو  ه غَ ضْ ، ال مُ اُنسانِ  َُ َّْ فيه خَ  نَ يى بََ ا قد تََ تً يِّ أو مَ  دَ لِ وُ 
َِّ تِ  ْ مَ بِ  َُ تَ عْ له تَُ  دٍ لَ وَ  أفى  تْ صارَ  َُ  أحكافُ  دِ لَ ل َ ا أفِّ  ه، وأحكافُ مالِ  ه منَ    ِ مَ ا
ها، وال بما تِ بَ قََ في رَ   ِ ِمَّْ الْ  َِ ْْ ونحِ ه، ال في نََ  ةٍ وإجار  دم ٍ ، وخِ  ٍ طْ من وَ 

 ونحِ ها. نٍ هْ ورَ  وبياٍ   ٍ قْ لهَ  َ  رادُ يُ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 من هي أف ال لد   "باُ  َأحكاِف أُمىَهاِت اُوالدِ البا  الذي بعده:"
 قا  ،هي أم ه وطعها سيدها بحكم مَّ  اليمين وأتت له ب لدلصلو: أم ا

، لكن يف تفا يين يف ال اب.  امجاالا
 ما القل توي به اأمة أم ولو   أول مسعل  في البا :

ِت باُ  َأحكاِف أُمىَهاعنوحما شرٌط ي علق بالصالو أو باملس صلو و ص: "
 ".اُوالدِ 

ا،  قا اها كان املس صلو حرًّ  ؛"ُحرٌّ َأَمَته إذا َأْوَلدَ " شرط أمهات المست لد:
شرط، واال اها ع و وطأ أمةا  كم ال يويىل ط عاا  قا ال تكصن أم ولو، ع و 

كن املؤلف ، لأحمه أل وطأ أمةا  كم املل  يُ وصر  يُ وصر يف املكاتب؛ 
 ".إذا َأْوَلَد ُحرٌّ قاح: "

َل شرط الصالو ،  المسعل  الثاني : ر الم في ال الدة هذه  -ل تعا–َذ
 التي تعتي بال لد  ال   أح ال تك ن فيها أف ولد:

 أن تكصن أمةا لل س صلو. ؛"إذا َأْوَلَد ُحرٌّ َأَمَته" : اُول
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صطل أن تكصن له فيها ملٌ ، ط عاا ال أصز ال ؛"أو َأَمً  له ولغيرِه" : الثاني
م أم ين به حك نا، اها كان له مل  فيها ول يه ال أصز الصطل، لكن حيو

 الصلو.
اأب له أن ي  ل  من ماح ولوه، فيقصلصن: أن  ؛"أو َأَمً  لَ َلِده" : الثالث

 وطأه له كأحمه متلكها فوارت له وتوي أم ولو  له.
اها مل تكن كقل ، أمةا ل يه، فهين تكصن أم ولو  ال تكصن  الحال  الرابع :

 قا الصطل و ص وطٌل ىرَّم.أم ولو ، اها وطأ رجين أمة غيه ال تكصن أم ولو  هب
 اُحكاف المتعَّْ  بال لد هذا:

ََ َوَلُده ُحرًّا" أول حكم:  اها حك نا بأن  قه أم ولو  فهقا الصلو  ؛"ُخَِّ
اهللا ين ع و أم حر  حر، خُيلَّق الصلو حرًّا، ما شروطه  عنوحما مساحلين ُتش ط 

 ومساحلين ال ُتش ط.
ن  قا الرجين ال ُيش ط أن يصلو حيًّا مبعىن أ ؛"َحيًّا ُوِلَد أو َميًِّتا"ال ُيش ط  

وطأ أم ه فأتد بصلو  ميد، أآقطد آقطاا مي اا قو ت ني يف  لق احمسان،  ين 
ل ، ما القُنه ال ُيشترط أن تَّد حًياتكصن أم ولو أم ال  تكصن أم ولو؛ 

 ُيش ط يف الصلو 
َُ اُنسان" أقين ما ي  ني فيه و ُيش ط فيه ت ني اخللقة  ؛"قد تََبََيىَن فيه َخَّْ

 يصماا، أقين ما أكن فيه ال خلرق، ما  ون الصاحو ني لق ا حمسان واحو وواحم
ني ي  ني فيه ال خلرق، لكن  ين يليم أحمه بعو الصاحو وواحم أكن أن وواحمني ال

  لًّق.   نييكصن  لًّق  ال، ممكن مخي وواحمني وال ي
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ولعد مض ة أو ولعد جسم  اها ؛"ال ُمْضَغ ه أو ِجْسمه بال َتخطيرٍ "
اَرْت صب ي  طيط ال ي  ني فيه  لق احمسان و طيط ااسم ال تكصن أم ولو، "

َل "  ارت بالشروط السابقة أم ولو، ما حكم أم الصلو  أفى َوَلدٍ  ر الم  َذ
 لها  ال   أحكاف:
َُ ِبَمْ تِه الحكم اُول:  تع ق مبصت آيو ا. ؛""تَُْعَت
َِّ " الحكم الثاني: ُوبَّر واملص ل  ؛"ماِلهمنَ 

ال من اللليت، تقكرون امل
بع قه يع ق من اللليت وي صقف الياحلو علل اجاز  الصرثة، أما أم الصلو تع ق من  

 كين املاح ال ي قوَّر باللليت.
ََُم ِ بقية اأحكام، ما القاعو  فيها  " عنوحما  ؛"وأحكاُف أفِّ الَ َلِد أحكاُف ا

 أحكام أم الصلو، عنوحما:
 علق بنقين املهل .أحكاٌم ت  

 . وأحكاٌم ال ت علق بنقين املل 

 .أما اأحكام الد ال ت علق بنقين املل  ف ك ها حكم آاحلر ا مال
بعض الناو يقصلصن: أحم م تشرحصن ا مال والع يو وأم الصلو وحنن يف القرن  

العشرين، حنن قلنا:  قا باٌب مصجصٌ  يف ك ب الفقه، حمريو أقين شةل خنرل منه 
علم،  ، أحمد طالبُن هذه المصطَّحات نحتا  إليهااملوطل ات؛ مبعرفة 

و قا  رو اأ ين أحمه مصجَّه لطالب العلم في  اجصن ا، معرفة  قه اأحكام 
 .ح  اها قرلوا يف ك ب الفقه يف أل قرن  من القرون يس طيعصن ال عامين معه
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 ؛ملهل افأحكام أم الصلو أحكام اأمة يف كين املساحلين الد ليي فيها حمقين  
 حمعم، أصز لسيو ا أن يطأ ا ؛"من َوْطٍ ، وِخدمٍ  وإجارٍة ونحِ هوهلقا قاح: "

و ومه وأصز اجار ا للخومة، حمفي أحكام اأمة اال يف املساحلين الد هبا حمقين 
 مهل ؛ وهلقا قاح:

َبِتها" َِ اْلِمَِّْ  في رَقََ ْْ وال بما بيعها وشراؤ ا ال أصز، " :أل ؛"ال في نََ
لنقين املل  و ص الصقف ملالا وال ي  والر ن، فإن  قه كلها مساحلين تؤوح  ؛"يُرادُ 

ا، حمقين املهل ، واهلل أعلم و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه 
وان شال اهلل حُمك ين يف الورو القا م وباهلل  أمجعني واهلل و هلل رب العاملني

 ال صفيق.
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 


